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LETNÍ TÁBORY 2020
1. Pobytový tábor v RZ Benešovský mlýn 19.-26.7.2020
2. „Malý“pobytový tábor v RZ Benešovský mlýn –
26.-31.7.2020
3. Příměstský tábor v tanečních prostorách TC Z.I.P.Písek
17.-21.8.2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dobrý den, Kompletní informace jste obdrželi na podzim. Nyní prosím o vyplnění již závazné
přihlášky. Kdo by náhodou základní informace nedostal, tak Vám je ráda dodám. Klára

1. 16.pobytový LETNÍ TÁBOR – dostupnost na dotaz(kdo se nenahlásil na podzim)
Vedoucí tábora: Klára Humpálová

Tábor je určen nejen pro naše děti, ale i pro širokou veřejnost. Věk první třída a starší……
Cena za pobyt: 4050,-Kč

2. „MALÝ“ POBYTOVÝ TÁBOR
Tento tábor je pro všechny děti ve věku 5-10 let. Tábor je otevřen i pro veřejnost. Kapacita je omezena
počtem lůžek na pensionu. Tábor vede Klára Humpálová. O VAŠE DĚTI SE ŘÁDNĚ POSTARÁME. NA
KAŽDÝCH PĚT PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ JE JEDNA INSTRUKTORKA, která s dětmi bydlí na pensionu a stará se o
ně.
Cena: 3050,-Kč

3. Příměstský tábor
– určeno pro děti z MŠ až po 5.třídu ZŠ (na základě domluvy i starší) . V tanečních prostorách Z.I.P.u (areál
Jitex Písek) určeno nejen pro členy centra ale i pro veřejnost

CENA : 1800,- Kč / týden

-------------------------odevzdejte…………………………………………..
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Přihláška Léto se ZIPem 2020
( * Nehodící se, škrtněte )
1.

Letní tábor pobytový 19.-26.7.2020

2.

Malý pobytový tábor 26.-31.7.2020

3.

Příměstský tábor - 17.-21.8.2020

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………..........................
RČ:……………………………………………………..
Adresa:……………………………………………………………………………………. PSČ:…………….…
Mobil:…………………………………………………… E-mail:……………………………………………………………………..
* Způsob platby:
hotově při tanečním kurzu

x

faktura zaměstnavateli

x

bankovním převodem

Datum:…………………………. Podpis rodičů:…………………………………………………..

Svým podpisem stvrzuji pravdivost výše uvedených údajů a souhlasím se storno podmínkami uvedených
v tomto letáku. Organizátor se zavazuje, že uvedené údaje použije pouze pro organizaci letního tábora. U
platby fakturou, kdy bude pobyt hrazen zaměstnavatelem, vyplňte, prosím Vás, identifikační údaje vašeho
zaměstnavatele
FAKTURAČNÍ ÚDAJE:
Zaměstnavatel :
Jméno zaměstnance :

Adresa :

IČ:

DIČ :

UPOZORŇUJEME: Kapacita každého tábora je omezena.
Postup při přihlašování:
Vyplněnou přihlášku odstřihněte a odevzdejte ji na kurzu nebo zašlete e-mailem na Klara.Zip@seznam.cz do 20.2.2020. (popřípadě dle domluvy i po termínu)
Postup při platbě:
Po odevzdání přihlášky máte měsíc na úhradu zálohy ve výši 2000,- Kč do 20.3.2020.
Doplatek pobytového tábora je k úhradě do 20.4.2020.
-

V přihlášce zvolte způsob platby.

-

Místo bude závazně zarezervováno až po provedení zálohové platby.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: uhradí zálohu 900,-Kč po zaslání přihlášky a to do měsíce, další měsíc je pak k doplacení zbytek, tzn.900,-Kč.
Platba na účet :
č.účtu :195041266/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte a do poznámky napište jméno
dítěte.
Storno podmínky:


při odhlášení do 3 dnů před odjezdem včetně – storno 50% z ceny



odhlášení více než 3 dny před odjezdem – storno poplatek 10% z ceny



při zajištění náhradního účastníka – manipulační poplatek 100 Kč

Další informace ohledně nástupů na tábory, co s sebou,….., obdrží děti včas do konce května.

