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                PŘIHLÁŠKA NA CYKLISTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ  
                                         

KŘÍŽEM KRÁŽEM IV.  
                       9. 7. 2016 – 16. 7. 2016 

 

jméno a příjmení:              datum narození:      

 

adresa bydliště:                 

 

škola:       třída:   zdravotní pojišťovna:         

  

kontakt na rodiče: pevná linka:    mobil:     ______ 

 

email – prosím napsat tiskacím písmem:         ______ 

 
Označte, zda je dítě:   plavec     plavec -  začátečník      neplavec  
  

  

Stornovací podmínky při platbě: 
1. Přihláška se stává závaznou po jejím vyplnění a odevzdání do DDM, teprve poté je dítě přihlášeno. 

Poplatek je nutné uhradit v řádném termínu, jinak bude dítě ze seznamu účastníků vyškrtnuto. 

2. V případě, že dítě bez řádné omluvy (závažné rodinné důvody, zdravotní stav podložený lékařským 

potvrzením) nenastoupí v den zahájení, bude účastníkovi vrácena celková částka po odečtení storno 

poplatku 450,- Kč.  

3. V případě onemocnění v průběhu soustředění se vrací alikvotní část poplatku po odečtení nákladů na další 

den. 

4. V případě vyloučení dítěte pro hrubé porušení kázně, nebo odejmutí dítěte rodiči bez pádného důvodu, 

poplatek nevracíme! 

5. V případě neomluvení neúčasti na soustředění se poplatek nevrací! 

 

Souhlasím s výše uvedenými storno podmínkami: dne                  podpis      

 

 
 

Žádost o příspěvek na tábor z FKSP zaměstnavatele 
 

Budu  -  nebudu  (nehodící se škrtněte) žádat zaměstnavatele o příspěvek na tábor. 

 

Jestliže ANO, uveďte přesnou adresu podniku, telefon a jméno osoby pověřené vyřízením Vaší žádosti, nebo pro 

možnost urgence platby. 

 

Vyplněnou žádost odevzdejte do DDM společně s přihláškou nejpozději do 29. 4. 2016 (neoddělujte!) 

 

Adresa firmy:       IČO/DIČ:      

 

zodpovědný pracovník.:      tel.:      
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Prohlášení zákonných zástupců dítěte přihlášeného na letní cyklistické soustředění  
 

Podepsáním přihlášky na soustředění potvrzuji, že zodpovídám za dobrý technický stav kola a jeho vybavení,  

na kterém bude jezdit můj syn -  dcera.  Zároveň svým podpisem potvrzuji, že dítě bylo poučeno o přísném 

zákazu požívání alkoholu, omamných látek a kouření během soustředění. 
 

Prohlášení odpovědnosti za škody:  
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě svým nevhodným chováním v době 

trvání soustředění na vybavení a prostorech, které souvisí s činností na soustředění. V případě finančních nákladů 

na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení, se je zavazuji uhradit.  
 

Zároveň beru na vědomí, že provozovatel soustředění neručí za ztráty a zničení cenností, které na soustředění 

nepatří (drahé kovy - prstýnky, řetízky, mobilní telefony, tablety, fotoaparáty a jiná elektronika…) 

 

Souhlas: 
Souhlasím se zveřejněním fotografií z tábora na webových stránkách a vývěskách DDM Jednička. 

 

v……………………………………………………………….  

 

 

dne………………………  podpis zákonného zástupce dítěte ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Níže uvedené informace si ponechte! 
 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte do DDM Jednička co nejdříve. Teprve po odevzdání vyplněné 

přihlášky bude vaše dítě považováno za přihlášené. Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 29. 4. 2016, a to 

vložením částky 3 350,- Kč na účet DDM Jednička ČSOB 194470229/0300 , jako variabilní symbol uveďte 

datum narození přihlašovaného účastníka (bez teček – např. 02102003 – den, měsíc, rok). Do zprávy pro příjemce 

uveďte jméno a příjmení účastníka soustředění.   
 

Případné dotazy a připomínky:  Dana Kudrnovská tel. 775 621 550  

 email: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz  

 

Schůzka k soustředění bude V PONDĚLÍ 6. 6. 2015 v 16 hodin v DDM Jednička. 
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