
Hořick é gymnázium 

Blahoslavova 2105 

508 01 Hořice 

kancelář školy: 732 660 443 

www.gymhorice.cz 

fb: Hořické gymnázium 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2017 

CESTA KOLEM SVĚTA 

 

Termín: 7.- 11. srpna 2017 

Místo konání: budova Hořického gymnázia (Blahoslavova 2105, Hořice) 

Cena: 1990 Kč  

 
 

ÚČASTNÍK TÁBORA – KONTAKTNÍ ÚDAJE: 

Jméno a příjmení: 

 

 

Rodné číslo:  

Zdravotní pojišťovna:  

Adresa bydliště: 

 

 

 

E-mail:  

 

Mobilní telefon:  

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE – KONTAKTNÍ ÚDAJE: 

Jméno a příjmení:  

 

 

Adresa: 

 

 

 

Kontaktní telefon (v době konání tábora):  

 

E-mail:  

 

http://www.gymhorice.cz/


ZDRAVOTNÍ STAV ÚČASTNÍKA: 

Zdravotní problémy či omezení:  

 

 

Alergie:  

 

Pravidelné užívání léků (popř. jakých, kdy):  

 

Jiné důležité informace: 

 

 

 

 

 

ZNALOST ANGLICKÉHO JAZYKA: 

Počet let Aj:  

Úroveň znalostí:  

 

 

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor.  

 

Se smluvními podmínkami jsem se seznámil(a): ANO – NE (nehodící škrkněte) a beru je na 

vědomí.  

 

Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce pouze pro potřeby Hořického 

gymnázia.  

 

Souhlasím s uveřejněním fotografií/video dokumentace mého dítěte na propagačních materiálech 

Hořického gymnázia a Love English Hořice. 

 

Dítě na začátku každého dne: předám osobně – přijde samostatně. (nehodící škrkněte)  

 

Po ukončení každého dne: dítě převezmu osobně – odejde samostatně. (nehodící škrkněte)  

 

 

 

Datum:…………………………                   Podpis zákonného zástupce:……………………….. 

 



SMLUVNÍ PODMÍNKY  NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2017 

 
1. Cena tábora  

Cena je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak): 

 - nákladů na oběd, celodenní pitný režim 

 - nákladů na dopravu na plánované výlety a zájezdy pokud jsou součástí nabídky  

 - nákladů na materiál na tábor  

 - nákladů na vstupné a další poplatky v souvislosti s táborovým programem  

 - nákladů na odměny a ceny do soutěží a her  

 - osobních nákladů pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora  

 - nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora 

 

2. Přihlášení dítěte na tábor  

Zákonný zástupce si účast na táboru pro své dítě objednává do nabízeného termínu a to písemně na přihlášce, kterou podá přímo v kanceláři 

školy.  

 

3. Platba za tábor  

Cenu tábora je nutno zaplatit zároveň s podáním přihlášky na akci. Buď v hotovosti přímo v kanceláři školy, nebo bankovním převodem na účet 

107-8153510227/0100, VS 201708. Rezervace místa na základě odevzdané vyplněné přihlášky a uhrazení částky. 

4. Zrušení účasti, storno poplatky:  

a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):  

- objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou přímo v kanceláři školy  

- objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit storno poplatek: 

- v době delší než 30 dnů před konáním tábora 20% z ceny tábora  

- v době kratší než 30 dnů před konáním tábora 80% z ceny tábora  

 

b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora: 

- bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů, poplatek za táborový pobyt se nevrací 

- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, vrací se dítě domů na náklady rodičů a rodičům nebude vrácena ani poměrná část 

poplatku 

 - bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, rodičům bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů 

(maximálně však 50% z ceny tábora). 

- bude-li nutné tábor zrušit z důvodu vážné živelné události, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů a nákladů 

souvisejících s přesunem dětí či evakuace dětí  

 

5. Závěrečná ustanovení : 

Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti zodpovídají samy.  

 

Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na přihlášce dítěte k příměstskému táboru.  

Případné škody na majetku provozovatele hradí účastník, který je úmyslně způsobil, v plné výši. 

 

 

 

 

 

V Hořicích 15.4.2017  

 

Mgr. Šárka Šandová  

ředitelka Hořického gymnázia 

 

 


