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PŘIHLÁŠKA
na příměstský tábor Farmy Moulisových 2019
Místo konání: Milínov 99, 33204 Nezvěstice, Farma Moulisových,
příměstský tábor pořádá Ing. Hana Moulisová, IČ: 04847008

1. Turnus 15. – 19. 7. 2019
farmářský
s výcvikem jízdy na koni

2. Turnus 29. 7. – 2. 8. 2019
farmářský
s výcvikem jízdy na koni

3. Turnus 19. – 23. 8. 2019
farmářský
s výcvikem jízdy na koni

Přihlašuji svoji dceru/syna
Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození:……………………………………… Zdravotní pojišťovna:…………………………………………………………….
Bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zdravotní omezení:

ANO

NE

jaké -

………………………………………………………..…………………………………………................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ošetřující lékař: …………............................................................. tel.: ………………………………………………………..
Jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………………………………………………………………………
Bydliště:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefony na rodiče: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………..…………………………………………………………...............................................................

2/2

CENA

 Farmářský tábor
 S výcvikem jízdy na koni

3 100 Kč
4 100 Kč

SLEVY
 Pro přihlášeného sourozence 10 % – sleva pouze pro druhé a další dítě. V případě přihlášení dětí na
farmářský a koňský tábor je sleva vypočítána z ceny farmářského tábora.
 Pro členy JK Farma Moulisových 10 %
Slevy vám budou zohledněny v zaslané faktuře.
Cena tábora zahrnuje – stravování (2 x svačina, oběd) převážně z domácích, lokálních a bio surovin včetně celodenního
pitného režimu, program pro děti včetně pořízení všech nezbytných pomůcek, materiálů a surovin, zajištění lektorů,
trenérů, kvalifikovaných instruktorů a práci externistů. V případě tábora s výcvikem jízdy na koni zapůjčení veškerých
nezbytných pomůcek k bezpečné jízdě na koni (přilba, bezpečnostní vesta)

PLATBA
 Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete mailem na info@farmamoulisovych.cz nebo poštou na farmu.
Doporučujeme zejména před zasláním přihlášky poštou ověřit si telefonicky nebo e-mailem, že
jsou v daný termín a v dané skupině volná místa.



Úhrada tábora je možná na základě faktury, kterou vám zašleme e-mailem po té, co obdržíme vyplněnou a
podepsanou přihlášku. Datum splatnosti bude uvedeno na faktuře. Tábor lze uhradit také hotově na adrese
farmy po předchozí telefonické domluvě.
Místo na táboře je závazně rezervováno po úhradě tábora.

Storno podmínky při zrušení příměstského tábora:
a) Při zrušení účasti 30 a více dní před zahájením tábora činí storno poplatek 30 % z ceny tábora.
b) Při zrušení účasti 8 -29 dní před zahájením tábora činí storno poplatek 50 % z ceny tábora.
c)

Při zrušení účasti 7 a méně dní před zahájením tábora činí storno poplatek 100 % z ceny tábora.

(Pozn.: V případě, že si zajistíte za sebe náhradníka, vrátíme vám částku v plné výši.)

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
dále jen „ZOOÚ“. Svým podpisem udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím,
aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce k administrativním a organizačním účelům příměstského tábora.
Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou skartovány. Stejně tak svým
podpisem udělujete souhlas s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit
příměstského tábora.

V ………………………………, dne …….......…..…..

…………………………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce

