PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
2022
Provozovatel: Boleslav Morys, IČO: 06544215, UM PARKOUR PARK,
Strojní 149/13 Ostrava Kunčice, 719 00

Přihlašujeme závazně naše dítě: …………………………………………………………….
Datum narození: ................…..…........, Rodné číslo: ...........…….......................,
Věk: ……....... let, Zdravotní pojišťovna: ...................................................
Bydliště: ....................................................................................................................................
Telefonní číslo (rodič nebo zákonný zástupce): ……………………………………
Parkour úroveň (začátečník, mírně pokročilý, pokročilý) ……………………………………
Navštěvuji UM PARKOUR PARK: ANO - NE
Zúčastnil jsem se minulých ročníků letních táboru a chci uplatnit slevu 500 Kč, napište, kdy jste
se táboru nebo kempu zúčastnili, popřípadě jakého: …………………………………….
Mám zájem o táborové tričko, cena trička je 250 Kč ANO X NE
VELIKOST TÁBOROVÉHO TRIČKA (XXS, XS, S, M, L, XL): …………………
Turnusy pro léto 2022:
1. Turnus 11.7. - 15.7.

⃝

2. Turnus 25.7. - 29.7.

⃝

3. Turnus 8.08. - 12.8.

⃝

4. Turnus 15.08. - 19.8.

⃝

(Tábor trvá 5 dní od pondělí do pátku. Každý den přichází děti do UM PARKOUR PARKU mezi
7:30 – 8:00 Hod. a odchází mezi 15:30 – 16:00 Hod.)
Pozn.:
……………………………………………………………………………………………………………

Způsob dopravy: (zakřížkujte způsob dopravy na tábor a zpět)
⃝

vlastní - auto
⃝

MHD linka či jiný způsob

Zdravotní problémy (pravidelné užívání léků, alergie, atd.)
………………………………………………………………………………………………………………

Ostatní informace, které bychom měli vědět
.............................................................................................................................................

⃝

Způsoby platby:
hotově nebo kartou na recepci v UM PARKOUR PARKU
⃝

převodem na náš účet: - 287764576/0300 vedený u ČSOB
(do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte a turnus za který byla platba provedena)
(Skup. slevu 500 Kč lze uplatnit, při registraci sourozence nebo jste se zúčastnili minulého
ročníku. Slevu ve výši 500 Kč pak uplatníte při doplácení zálohy tj.800 kč)
Zálohu ve výši 2000 Kč je třeba uhradit nejpozději do 14 dnů od odevzdání přihlášky, v případě
neuhrazení zálohy, bude vaše přihláška stornována.
Doplatek ve výši 1300 Kč je třeba uhradit nejpozději jeden týden před začátkem zvoleného termínu.
Prohlašuji, že jsem seznámen se všemi informacemi ohledně pořádaní táboru UM
PARKOUR PARK.
V…………………................. dne …………………
...................…………….................. ....................……………..................
podpisy rodičů – zákonných zástupců

