HOKEJOVÝ TÁBOR BE THE BEST
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Zákonný zástupca účastníka
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Tel. číslo:
E-mail:

Účastník
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Informácie o zdravotnom stave (choroby, alergie, zoznam liekov, kt. užíva):

Iné obmedzenia:

Špeciálne požiadavky(ubytovanie – spolubývajúci, strava):

TÁBOR
Jazyková skupina:

Hokejová angličtina

Plavecká úroveň:

začiatočník

Hokejová ruština

mierne pokročilý

pokročilý

DOPRAVA
Preferujem:

osobne

spoločným autobusom (za doplatok)

HOKEJOVÝ TÁBOR BE THE BEST
Informácie o platbe:
Zálohu vo výške 100 € je potrebné uhradiť najneskôr do 31. 5. 2015 a to buď priamo v Hokejovej
škole Be The BEST (Starohorská 72, Banská Bystrica) alebo na účet:
OZ Banda Priateľov
Číslo účtu: 4020739214/7500
Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka
Zvyšnú časť vo výška 170 € je potrebné uhradiť najneskôr do 5. 7. 2015 rovnakým spôsobom ako
zálohu.
O prijatí platby Vás budeme kontaktovať na uvedené telefónne číslo a každý účastník dostane
nástupný list na tábor so všetkými potrebnými informáciami.








Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí určitý fakt týkajúci sa zdravotného stavu
účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, usporiadateľ
nepreberá za to zodpovednosť a účastník môže byť z tábora vylúčený. V tomto prípade
zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie peňazí.
V hokejovom tábore platia základné pravidlá účasti v tábore, ktorými sa účastníci musia
riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov,
ako aj pre hladký priebeh programu tábora.
Ak po záväznom prihlášení účastníka do tábora sa zákonný zástupca rozhodne dieťa
odhlásiť z tábora, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške:
- Pred 31.5.2015 – 30 €
- Po 31.5.2015 – vo výške zálohovej platby.
V prípade voľných miest, je možné dohlásiť účastníka aj po stanovenom termíne.

Svojim podpisom záväzne prihlasujete svoje dieťa na Hokejový tábor Be The BEST v termíne od
13. – 17. 7. 2015 a potvrdzujete správnosť uvedených údajov. Podpisom ďalej potvrdzujete
zodpovednosť v prípade škody spôsobenej Vašim dieťaťom a súhlasíte s podmienkami
stanovenými organizátormi.

______________________________
Podpis a pečiatka
OZ Banda Priateľov

______________________________
Podpis zákonného zástupcu

