ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
NA PŘÍMĚSTSKÝ ANGLICKÝ TÁBOR
§ Rodič není povinen vyplnit údaje, které by považoval za diskriminační a jejichž uvedení by pociťoval jako snížení vlastní
důstojnosti nebo vážnosti.

Provozovatel tábora:

Gaudeo CB s.r.o.

Bankovní spojení:

GE Money Bank

Termín konání:

12.- 16.8.2019

(zakroužkujte jednu

19.- 23.8.2019

z možností)

26.- 30.8.2019

Cena pobytu:
Jméno a příjmení účastníka:

Číslo účtu:

202138040/0600

Příměstský anglický

2.990,- Kč
…………………………………………

Místo:

tábor

Variabilní

Telefonní číslo jednoho

symbol:

z rodičů

Rodné číslo:

………………/…………

………………………………………………………………………………
Adresa trvalého bydliště:

Dítě má tyto zdravotní
problémy a omezení:

Další závažné informace pro
provozovatele tábora:

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení otce:

Telefon a e-mail:

…………………………………………………………………………

…………………………………

Zaměstnání:

…………………………………………………………………………

Jméno a příjmení matky:

Telefon a e-mail:

…………………………………………………………………………

…………………………………
Kontaktní adresa, telefony a

Zaměstnání:

…………………………………………………………………………

mobily v době konání
tábora:

……………………………………………………………… …………………………………
…………………………………………………………….. ………………………………..

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Svým podpisem uděluji souhlas se
zpracováním uvedených osobních údajů správci Gaudeo CB s.r.o., IČ: 25164040 v rozsahu
jméno a příjmení, telefon, e-mail a rodné číslo, to vše za účelem poskytování informací,
spojených s činností správce. Souhlas uděluji po dobu 3 let nebo do jeho odvolání.

V ………………………………………… dne: ……………………… podpis(-y): ……………………………………………………

www.gaudeo.cz

INFORMACE PRO PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Příměstský tábor
Termín konání tábora:

Pondělí-pátek (viz termíny)

Místo:

JŠ Gaudeo Č.B.

Denně v 8.00 v prostorách JŠ Gaudeo, Pražská 125, Č. Budějovice
(nebo dle programu-např. autobusové/vlakové nádraží při celodenním

Začátek:

Úhrada:
Jakou zdravotní
dokumentaci předat při
převzetí dítěte:

výletu)
Částku 2.990,-Kč zaplaťte převodem na účet č. 202138040/0600
nejpozději do 30.6.2019, jako variabilní symbol použijte telefonní číslo
jednoho z rodičů

1. Prohlášení zákonných zástupců účastníka tábora (tzv.
potvrzení o bezinfekčnosti) ze dne nástupu dítěte na tábor
(je součástí Zdravotního listu účastníka LAT …),
2. Kopii průkazu zdravotní pojišťovny účastníka tábora

Zrušení účasti:

Zrušení účasti na letním příměstském táboře ze strany
zákazníka: Kdykoli před začátkem letního příměstského tábora
má zákazník právo zrušit svoji účast, a to výhradně písemnou
formou (je možné i přes e-mail). V takovém případě Jazyková
škola Gaudeo uplatňuje stornopoplatky, které jsou vyčísleny
procentem z celkové ceny.
* méně než 30 dní před zahájením: 20%
* 14-0 dní: 50%,
Pokud účastník za sebe zajistí náhradu, stornopoplatky
nebudou po dohodě s Jazykovou školou Gaudeo účtovány.
Telefony:

Recepce: 387 410 011
Eva Bártová (vedoucí lektorka): 777 109 180

Konec :

Denně v 16.00 hod. v JŠ Gaudeo (nebo dle programu)

www.gaudeo.cz

www.gaudeo.cz

