
 
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ  TANEČNÍ  TÁBOR pro dět i  od 8  do 15  le t  

1 5 .  –  1 9 . 7 . 2 0 1 9  

Dítě 

*) vyplňte v případě, že je bydliště dítěte jiné než jeho zák. zástupce 

Rodič / zákonný zástupce dítěte 
Jméno  Příjmení  

Ulice č.  

PSČ  Město  

Telefon  E-mail  
 
Alternativní kontakt / druhý rodič, prarodič, zákonný zástupce 
Jméno  Příjmení  

Telefon  E-mail  
 

Po vyplnění přihlášky mého dítěte na Letní soustředění jsem srozuměn/a s následujícími skutečnostmi:  

1. Ve smyslu podepsané přihlášky souhlasím s dodržováním následujících zásad:  
a) včasnou docházkou dítěte na Letní soustředění; 
b) včasné vyzvedávání dítěte po skončení lekcí;  
c) dodržování zdravotní prevence a nesvěřování nemocného dítěte do péče lektorů.  

2. Nemůže-li se dítě dostavit včas na lekce, je nutno informovat lektory telefonicky na tel. 607 730 674 nebo 
725 314 359. 

3. Onemocní-li dítě během dne, souhlasím s vyrozuměním o této skutečnosti a s následnou dohodou o jeho co 
nejrychlejším vyzvednutí.  

4. Souhlasím s pořizováním fotografií, video- a audio záznamů svého dítěte během akce pro běžné 
dokumentační potřeby taneční školy.  

5. Opravňuji odpovědné osoby taneční školy a související pracovníky k přivolání první pomoci v případě 
nehody, úrazu nebo akutního onemocnění dítěte a odpovídající následné lékařské péči do chvíle, než budu 
moci být osobně přítomen/přítomna.  

6. Storno podmínky pro Letní soustředění. Pokud odhlásíte dítě:  
a) 7 a více dnů před nástupem na Letní soustředění, vracíme celou zaplacenou částku.  
b) 3 a méně dnů před nástupem na Letní soustředění, vracíme 50 % z uhrazené částky.  
c) méně než 24 hodin před nástupem na Letní soustředění, činí storno poplatek 100 % z částky.  

 

S výše uvedenými podmínkami souhlasím a souhlas stvrzuji svým podpisem.  

V Plzni dne  

      _________________________ 

________________________________ 

                                                                                              Podpis 

 
 

Vytištěnou přihlášku vyplňte, naskenujte a pošlete na afreshdancecommunity@gmail.com 
nebo ji odevzdejte na recepci centra v Krašovské. Pokyny k platbě obdržíte na výše uvedený email.  

Platba soustředění je možná v hotovosti nebo bankovním převodem. 

Jméno  Příjmení  

Ulice č. *)  

PSČ *)  Město *)  

Datum nar.  


