Závazná přihláška
na Letní tábor „Hříbata" v Řídelově
Závazně tímto přihlašuji své dítě:
Jméno a příjmení: ..........................................................................................................................
Rodné číslo: . . . . . . . . . . . . . ./ .. . . . . . .
na pobyt na Letním táboře Hříbata v Řídelově provozovaným Jezdeckým klubem Třešť
z.s., B. Smetany 339, 589 01 Třešť, IČO: 657 67 446, ve vybraném termínu a za cenu
pobytu:
2.8.7. - 21.7.2018 - 7.500,- Kč */
1A.8.7. - 14.7.2018 - 3.900,- Kč */
1B.15.7. - 21.7.2018 - 3.900,- Kč */
*/Nehodící se škrtněte

Jako zákonný zástupce dítěte, prohlašuji, že jsem si přečetl/a a beru na vědomí, podmínky pro
přijetí dítěte na tábor uvedené na webových stránkách www.jktrest.cz i ostatní informace související
s pobytem dítěte na táboře, případně jeho odhlášení z tábora. Souhlasím s tím, že mnou poskytnutá
osobní data bude provozovatel používat pro zajištění tábora, archivovat je po dobu určenou a poté
skartovat ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Zavazuji se, že poplatek za tábor uhradím po odeslání této přihlášky, nejpozději však
2 měsíce před zahájením tábora na účet:221903211/0300 nebo na adresu klubu - viz výše. Jako
výraz souhlasu výše uvedených výroků odesílám tuto přihlášku a připojuji svůj podpis.
V ........................................ dne...................................... podpis .....................................................
Základní údaje o dítěti, které má být přijato na tábor: Bydliště:
Ulice ............................................................................. číslo domu...................................................
Místo ............................................................................ PSČ ............................................................
Příjmení rodičů, je-li jiné, než dítěte: matky: ...............................................................................
otce:................................................................................
Telefonní kontakt na rodiče (nejlépe mobil): ……………………….……………………………………………
E-mailová adresa……………………………………………………
Na tuto adresu Vám zašleme informace týkající se tábora.
Prosíme, pište čitelně větším písmem!

Poplatek za tábor bude hradit zaměstnavatel:

ne ano

*/

*/ Nehodící se škrtněte

Pokud ano, předejte k potvrzení svému zaměstnavateli a odešlete nám přihlášku poštou.

Přihlášku odešlete prosím poštou na adresu: Jezdecký klub Třešť z.s.,
B. Smetany 339, 589 01 Třešť, nebo e-mailem na: jk.trest@seznam.cz

Objednávka:
Jméno a příjmení zaměstnance (rodiče) .............................................................................................
Název zaměstnavatele ...........................................................................IČ .......................................
Fakturační adresa ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
V

................................................................. dne: ..............................

.................................................................
razítko a podpis zaměstnavatele

Fakturu odešleme na zde uvedenou adresu zaměstnavatele.

