
Rodinné a relaxační studio     
Studio KaLa           
Na Příkopě 1/6, 266 01 Beroun                                             
Tel: 728 337 338, e-mail: info@studio-kala.cz                                
www.studio-kala.cz              

                                                          

Přihláška na příměstský tábor  

 
Téma: ……………………….……………………………….…………………………………………………….………………   

 

Termín: od …………………..……………………….………….…………2020/po-pá/  8.00 – 17.00 hod.   

Místo konání: Studio KaLa s.r.o., Na Příkopě 1/6, 266 01 Beroun   

 

Účastník příměstského tábora:   

Jméno a příjmení účastníka:………………………………...…………………………………..……………………..    

Rodné číslo:…………………..………………...………… Státní občanství:......................   

Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………..PSČ…………………….……..    

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

 

U nezletilých informace o zákonných zástupcích:   

Jméno a příjmení matky: …………………………………………………..……Tel.: …………………….……………    

E-mail:………………………………………………………………………    

Jméno a příjmení otce: ………………………………..…………………………Tel.: ………………………….……..    

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………..…………...………..    

Cena táborového turnusu je 2450,- (za první turnus cena pokrácena kvůli svátku na 1960,-) 

a je potřeba ji zaplatit nejpozději do 01.05.2020 na účet číslo: 43-2145790217/0100 veden 

u Komerční banky.   

Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte a pro lepší dohledání do 

poznámky zapište příjmení dítěte a název táboru.    

 

Cena zahrnuje veškeré náklady na: 

• zajištění kvalitního zázemí  
• odborný dozor (2 kvalifikovaní lektoři)  

• celodenní stravování a pitný režim (dvě svačiny a oběd)  

• veškeré pomůcky a materiály 
• doprava a vstupné na akce a výlety 



• dárek pro každého účastníka 

 

STORNO PODMÍNKY 

Při zrušení přihlášky si pořadatel vyhrazuje právo na storno poplatek z celkové částky. 

• Zrušení přihlášky více než 30 dní před termínem plánovaného nástupu na tábor 

vracíme 75% uhrazené částky 
• Zrušení přihlášky 30 – 14 dní před termínem plánovaného nástupu na tábor 

vracíme 50% uhrazené částky 

• Zrušení přihlášky 14 – 1 den před termínem plánovaného nástupu na tábor uhrazenou 
částku nevracíme. 

 

V případě zrušení přihlášky dítěte a zajištění náhradníka z vaší strany, který uhradí celou 
částku za tábor, je možnost přihlášku zrušit bez storno poplatku. 

V případě, že se Vaše dítě nebude moci zúčastnit tábora, na které je přihlášeno, po dohodě 

s organizátory a dle kapacit nabízíme možnost využít jiný táborový týden. 

Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci, na vlastní žádost nebo kvůli vyhoštění dítěte z tábora 
z důvodu porušení táborového řádu: uhrazenou částku, která již byla zahrnuta do 

táborového rozpočtu, nevracíme. 

Pokud dojde ke zrušení táborového týdne ze strany pořadatele, vrátíme vám 100% 

uhrazené částky.   

Jsem si vědom(a) toho, že na tábor nemůže být vysláno dítě, jehož zdravotní stav by mohl 

být ohrožen, a dítě, které by mohlo ohrozit ostatní děti. Písemné prohlášení o těchto 

skutečnostech odevzdám před nástupem na tábor /rodiči podepsaná bezinfekčnost, kopii 

kartičky zdravotní pojišťovny, popř. léky, které dítě užívá/ - formuláře jsou k vytisknutí na 

webových stránkách Studia KaLa – www.studio-kala.cz.    

Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci, na vlastní žádost nebo kvůli vyhoštění dítěte z tábora 

z důvodu porušení táborového řádu: uhrazenou částku, která již byla zahrnuta do 
táborového rozpočtu, nevracíme. 

Pokud dojde ke zrušení táborového týdne ze strany pořadatele, vrátíme vám 100% 

uhrazené částky. 

  

  

V…………………………………………………..  dne………………………    

   

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

Podpis zákonných zástupců    

  

   


