
 

 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

HRY BEZ HRANIC SE ČTYŘLÍSTKEM 

Pořadatel: ŠKOLIČKA DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK,  
Procyon Consulting s.r.o., Rybná 716/24, 110 00  Praha 1, IČ: 027 90 742 

 Tel.: 777 533 592, e-mail: info@skolicka-ctyrlistek.cz, www.skolicka-ctyrlistek.cz   
   

           1.turnus v termínu 10.7. – 14.7.2017, cena 2.500,-Kč, POZNÁVÁME CHUTĚ SVĚTA  

       2.turnus v termínu 17.7. – 21.7.2017, cena 2.500,-Kč, ČTYŘLÍSTEK NA CESTÁCH 

       3.turnus v termínu 24.7. – 28.7.2017, cena 2.500,-Kč, ČTYŘLÍSTEK NA FARMĚ  

       4.turnus v termínu 31.7. – 04.8.2017, cena 2.500,-Kč, ČTYŘLÍSTEK NA SKAUTSKÉM TÁBOŘE 

       5.turnus v termínu 07.8. – 11.8.2017, cena 2.500,-Kč, CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM A ZÁHADAMI 

       6.turnus v termínu 14.8. – 18.8.2017, cena 2.500,-Kč, ČTYŘLÍSTEK CESTUJE ZA VODOU 

       7.turnus v termínu 21.8. – 25.8.2017, cena 2.500,-Kč, ČTYŘLÍSTEK HLEDÁ SPORTOVNÍ ŠAMPIONY 
 

Jméno a př íjmení dítěte:  
 
Rodné č íslo:  Zdravotní pojišť ovna:  
 
Věk:     Tř ída:  
 
Adresa trvalého bydliště:    PSČ:  
 
Zákonný zástupce:  
 
Telefon:  
 
E-mail:  
 

Informace o dítěti:   
   

Napište prosím vše, co byste chtěli sdělit pořadatelům/instruktorce tábora 
 

 
Instrukce:  
Místo na táboře je rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením zálohové/celé platby. Veškeré informace 
k přihlášení a platbě jsou uvedené v Instrukcích pro přihlášení na Letní tábor 2017, které jsou přiloženy níže. 
Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení 
Všeobecných podmínek, Instrukce pro přihlášení 2017, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském 
příměstském táboře. Souhlasím s tím, aby školička Dolnobřežanský čtyřlístek zpracovávala a evidovala osobní 
údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na letní tábor. Zároveň dávám souhlas k použití fotografií a videa 
pořízených v rámci tábora pro marketingové účely ŠKOLIČKY DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK. 
 
 
V ……………………………………dne…………..                                                       podpis zákonného zástupce 
 



 

 

 INSTRUKCE PRO PŘIHLÁŠENÍ  

NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
Pořadatel: ŠKOLIČKA DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK,  

Procyon Consulting s.r.o., Rybná 716/24, 110 00  Praha 1, IČ: 027 90 742 
 Tel.: 777 533 592, e-mail: info@skolicka-ctyrlistek.cz, www.skolicka-ctyrlistek.cz   
 

1)  Př ihlásit dítě/děti na letní tábor můžete: 
- zasláním naskenované přihlášky s podpisem na email info@skolicka-ctyrlistek.cz  
- zasláním vytištěné přihlášky obyčejnou poštou na adresu: Keltská 92, 252 41 Dolní Břežany – Lhota. 
 
2) Kolonka Informace o dítěti: Napište prosím vše, co byste chtěli sdělit pořadatelům/instruktorce tábora 
(alergie, dietní a pohybová omezení,  atd.) 
 
3) Platba: Uhraďte plnou cenu 2.500,-Kč (při platbě do 31.5.2017 zvýhodněná cena 2.300,-Kč) do 5-ti dnů od 
odeslání přihlášky bankovním převodem nebo složenkou na účet 2200728003/2010 vedený u Fio Banka, a.s..  

    Při platbě vždy uveďte:                                                             
• variabilní symbol - rodné číslo dítěte bez lomítka,  
• poznámku - jméno dítěte a zvolený termín letního tábora.  

 
4) Pokud bude na poukaz přispívat Váš zaměstnavatel, napište na zadní část přihlášky nebo do textu emailu 
fakturační údaje firmy (název, sídlo, IČO, částku a kam máme fakturu zaslat).   
     
5) Místo na táboř e je rezervováno obdržením př ihlášky a zaplacením platby! 
 
                                                                                                          

děkujeme ŠKOLIČKA DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK 


