
 

Závazná přihláška na jarní příměstský tábor v Cirkus parku  

Termín: 7. - 11. 2. 2022 (cena 5 dní 2950,-Kč, jednotlivý den 690,-Kč) 

Termín (den): …………………………………………………………………….


Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………….


Datum narození:…………………………………………………………..


Rodné číslo:……………………………………………………………….


Zdravotní pojišťovna:…………………………………………………….


Bydliště:……………………………………………………………………………………………..


PSČ:........................................ 


Jméno a příjmení zákonného zástupce (rodič) :………………………………………………….


Email:…………………………………………………………….Mobil:………………………


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

1) Dítě je:                      plavec - špatný plavec - neplavec 

2) Alergie                      ANO - NE   jaké………………………………………………. 

3) Užívá léky                 ANO - NE   jaké………………………………………………. 

4) Zdravotní omezení  ANO - NE   jaké………………………………………………. 

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Jsem seznámen/a se smluvními 
podmínkami a beru je na vědomí. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 SB..§ 5, odst.2 a 5. Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje 
použije pořadatel tábora pouze pro vnitřní potřebu k zejména k evidenčním, statistickým 
účelům a pro sjednání pojištění a údajů o zdravotním stavu dítěte.




Souhlasím / nesouhlasím s užitím pořízených fotografických a filmových záznamů z 
průběhu tábora v Cirkus parku, pro propagační i jiné účely. (zpravodajství, média, 
vzdělávání, diplomy, upomínkové materiály, apod.)


SMLUVNÍ PODMÍNKY 

Cena zahrnuje:

Celodenní stravu (svačinu, oběd, svačinu) a pitný režim, vstup do herny Cirtkus park, 
výlety, (vstupy do bazénu, 2x vstup na ledovou plochu včetně zapůjčení bruslí V ICE 
Aréně u Olympia Teplice) , celotýdenní interaktivní program, náklady na ceny do soutěží a 
her.


Způsob úhrady:

Částka 2950,-Kč

- hotově, nebo platba kartou na recepci Cirkus parku Teplice

- On -line zakoupení přes web www.cirkuspark.cz  (platba kartou)


Storno podmínky:


- při odhlášení dítěte 5 dní a méně před začátkem tábora – storno 50% z celkové ceny 
tábora

- při zrušení pobytu v době konání tábora, předčasného odjezdu apod. se platba ani její 
poměrná část nevrací, možnost nahlášení náhradníka ve stejné věkové kategorii

V případě přerušení pobytu v době konání tábora z důvodu zavinění na straně pořadatele 
se vrací poměrná část z ceny.


V………………………………………………	  Podpis rodiče: ……………………….


 


http://www.cirkuspark.cz

