
 

Přihláška 
Na sportovní / taneční tábor pro děti od 6 – 18... let 

Pořadatel tábora: 
 

Taneční a 

volnočasové centrum 

pro děti a dospělé 

 

Dance Studio Wanted 
Tepelská 137,353 01 

Mar.Lázně, Poliklinika 

 

Tel.: +420728 132 582 

+420606 385 095 
E mail: 

WantedML@seznam.cz 

www.dswanted.cz 

 

Sportovní tábor Přimda 2018 
 

Datum tábora:  18.8.2018 – 25.8.2018 
 

Odevzdejte prosím nejpozději do konce dubna 2018 !!!  
Tábor zaplatit dokonce dubna alespoň 50% a do  31.5.2018 celé. 

Pokyny rodičům budou zaslány během června 2018 na e-mail . 
 

1. Osobní údaje účastníka 

Jméno a příjmení: 

 

 

Rodné číslo: 

 

Ulice a číslo domu: 
 

Obec, město: 
 

 

PSČ: 
 

 

Datum narození: 

 

Státní příslušnost: ČR Kontaktní telefon: 

 

Je poprvé na táboře: 

 

 

2. Osobní údaje rodičů (u účastníku do 18 let) 

Jméno a příjmení otce:  

 

Telefon domů:  

Trvalé bydliště otce: 

 

Mobilní telefon: 

Jméno a příjmení matky: 

 

Telefon domů:  

Trvalé bydliště matky: 

 

Mobilní telefon: 

3. Zdravotní pojištění účastníka 

Zdravotní pojišťovna účastníka: 

 

Kartičku zdravotní pojišťovny vzít s sebou na tábor ! Nebo 

její kopii. Možnost odevzdat při příjezdu vedoucímu tábora . 

Důležité informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora (uveďte prosím 

takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování programu tábora, např. omezení v běhu, zdravotní 

komplikace , alergie apod.). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAIL RODIČŮ (kam máme zaslat pokyny  k táboru ) :______________________________________________ 

 

mailto:WantedML@seznam.cz


 

4. Prohlášení rodičů  

 

          Cílem našeho sportovně – tanečního tábora je nabídnout účastníkům zajímavé prožití 

prázdnin. Během tábora budou účastníci moci poznávat sami sebe, své vrstevníky, pobyt v přírodě, 

netradiční hry, sporty a tvořivé programy. Po celou dobu tábora bude kladen důraz na sport, 

(tanec) na učení se vzájemné pomoci, spolupráci, kamarádství, za souběžného rozvoje všech 

složek lidské osobnosti. Každý trenér má jisté zaměření v oblasti sportu. Např. profesionální 

tanečník, fotbalista…. sportovní trenér. Děti se tak od každého z nás něco naučí. 

          Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování 

táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné 

přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením z tábora na vlastní náklady účastníka.   

 

Prohlášení: 
Přihlašuji své dítě závazně na sportovní tábor, který pořádá Taneční a volnočasové centrum pro děti 

a dospělé -  Dance Studio Wanted a souhlasím s cílem a programem tábora. Budu respektovat 

instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněné přihlášky dítě nebude na 

tábor přijato. Souhlasím s vedením osobních údajů pro interní použití. Souhlasím s tím, že v průběhu 

tábora bude pořadatel provádět fotografickou dokumentaci průběhu tábora a vytvořené fotografie 

může zveřejnit pro reportážní, propagační a jiné účely související s činností. 

 

                                                                                                 

V: _________________ dne:_________________   Podpis rodiče……………..……..………….. 

 

 

5. Poučení o platbě 

1. Cena tábora je Kč  5.190,-     Cena zahrnuje celkový pobyt na táboře 

včetně stravování (5krát denně), pitného režimu i pozvaného 

tan.lektora. (Sleva pro sourozence 400,-Kč z celkové částky !!!) 

2. Plaťte prosíme bankovním převodem na č.ú. 2008424173/0800, do 

poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte .  K přihlášce přiložte 

kopii dokladu o zaplacení tábora. Přihlášky přijímáme do konce 

června 2018 (v červnu už se tábor musí uhradit v plné výši) 

Tábor lze také zaplatit v hotovosti  přímo ve studiu Wanted….dle 

telefonické domluvy na čísle: 728 132 582 

3. Storno poplatky: 

Tábor se platí do konce května tj.31.5.2018 

 Odhlášení do2 měsíců před akcí – vrácení poplatku v plné výši 

 Do měsíce  před akcí - storno poplatek 30% 

 Odhlásíte-li účastníka bez udání vážného důvodu (nemoc apod. – 

nutné doložit lékařským potvrzením) v posledních 14ti dnech před 

začátkem tábora,  účtujeme storno poplatek ve výši 50%. Při 

předložení dokladu o nemoci apod. vám vrátíme 70% 

účastnického poplatku. Při zajištění náhradníka se storno poplatek 

neúčtuje. 

Nástupem účastníka do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického 

poplatku. 

 

 

 

 

 

 

 

Zde nalepte doklad 

 o zaplacení s variabilním 

symbolem 

 

Pozn: Příjezd a odjezd na tábor si každý rodič zajišťuje sám na vlastní náklady.( Přimda je od Mariánských 

Lázních  vzdálena 35km) Pobyt začíná v sobotu 18.8.2018  příjezdem mezi 10.00-12.00, obědem. Odjezd je 

příští sobotu opět mezi 10.00-12.00 h a končí snídaní.  V den příjezdu na tábor budeme požadovat – 

potvrzení od rodičů o zdravotní bezinfekčnosti a způsobilosti ne starší 1 týdne !!!! Formulář zašleme v e-

mailu s pokyny k táboru. 

 

Těsíme se team Wanted 


