PŘIHLÁŠKA NA TVOŘIVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
zaměřený na rozvoj kreativity a umělecké tvorby

Foto: Dragan Dragin, Tomáš Princ

Termín: 4. 7. - 9. 7. 2016
Místo konání: Žďáru nad Sázavou a areál Zámku , ZUŠ Fr. Drdly
Tábor je určený dětem od 9 do 15 let
Organizátorem je Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA.
Prosíme o vyplnění této přihlášky a její zaslání buď poštou na adresu:
- Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Václavkova 20, 160 00 Praha 6
- nebo podepsanou a naskenovanou emailem na adresu: rezervace@se-s-ta.cz

I. Osobní údaje účastníka tábora
Jméno a příjmení:__________________________________________________________________
Datum narození: __________________________________________________________________
Adresa:__________________________________________________________________________
Mám zájem o zařazení do skupiny:

TANEC / DIVADLO / HUDBA

KONTAKT na dítě, má-li mobil:________________________________________________________
Předchozí zkušenosti z oboru (nejsou nutné):____________________________________________
Dítě se může zúčastnit veřejné prezentace výsledků táborové dílny 9. 7. 2016 v rámci doprovodného
programu festivalu KoresponDance 2016 v areálu zámku ve Žďáru n/S: ANO /NE
Zdravotní pojišťovna dítěte:__________________________________________________________
Důležité informace o zdravotním stavu účastníka (alergie, léky, které dítě užívá, atd.):
_______________________________________________________________

Může dítě odcházet z tábora po skončení programu samostatně/ čeká na rodiče či jiný
doprovod? ________________________________________________________________
SE.S.TA, z. s.; je vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT pod č.j. 22759/2014-1, Václavkova 343/20, 160 00 Praha 6, Česká Republika,
IČO: 01475819, Tel. / Fax: +420 224 318 831, info@se-s-ta.cz, www.se-s-ta.cz, https://www.facebook.com/sesta.tanec/

II. Osobní údaje rodičů
Jména rodičů:____________________________________________________________________
Kontaktní email a telefony rodičů:____________________________________________________
_______________________________________________________________________________

III. Poučení o platbě
1. Cena tábora je 1050,- Kč + 350,- Kč na obědy. Cena zahrnuje celkový pobyt na táboře,
materiál k tvorbě, pomůcky apod.
2. Bankovní převod: Platbu proveďte převodem na účet: 107-155530217 /0100, variabilní
symbol: rodné číslo dítěte, nebo datum narození ve tvaru RR/MM/DD rok/měsíc/den
3. Faktura: Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se
prosím u něj informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme.
Fakturu pro Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě písemné objednávky s uvedením
jeho adresy a IČ, popř. bankovního spojení.
4. Storno poplatky: Odhlášení do 15. 6. 2016 – vrácení poplatku v plné výši. Odhlásíte-li
účastníka po 15. 6. 2016 a začátkem tábora, účtujeme poplatek ve výši 50% základní ceny
tábora. Nástupem účastníka do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.

V den zahájení tábora prosíme o odevzdání kopie kartičky zdravotní pojišťovny.
Během května všem přihlášeným pošleme na uvedený kontaktní mail detailnější informace o
programu a organizační pokyny. Těšíme se na viděnou.
Datum: __________________________________________________
Podpis zákonného zástupce dítěte:_________________________________________
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