
 

Přihláška na letní příměstský tábor 
Neobyčejná robotická ZOO 

 
Líbeznice, 30. 7. - 3. 8. 2018 / Měšice, 13. 8. - 17. 8. 2018  1

 

Případně vypište jednotlivé dny1: ……………………………………………………………………. 
 
Jméno a příjmení dítěte: ............................................................................................................ 

Datum a místo narození: .................................................. Rodné číslo:.............……................ 

Jméno a adresa rodičů: ............................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

Telefon do bytu /zaměstnání: ........................................../...................................................... 

Mobilní telefon / e-mail: ........................................../............................................................... 

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

Zájmy dítěte: .............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

Další informace rodičů:............................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 
Kontakty, kam lze případně podat zprávu během trvání tábora (liší-li se od údajů výše): 

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

Telefon:............................................................................................................................ 

 
Termíny a místa letních příměstských táborů: 

1) Líbeznice, Malý sál sportovní haly, Na Chrupavce 422 
30. 7. - 3. 8. 2018, 8 - 17h 

2) Měšice, Centrum volného času, Nosticova 590 
13. 8. - 17. 8. 2018, 8 - 17h 

 

1 Nehodící se škrtněte 

1 z 2 



 
Podmínky účasti na příměstském táboře: 
 

1) Úhrada ceny za tábor 
a) Při podání přihlášky po 31. 5. 2018 

i) Jednorázově do 5 dní od podání přihlášky……….2.990 Kč 
  

b) Při podání přihlášky po 31. 5. 2018 na jednotlivé dny 
i) Jednorázově do 5 dní od podání přihlášky………….650 Kč/den 

 
Platby je možné provádět na bankovní účet číslo 5060978329/0800 (do poznámky           
pro příjemce uveďte lokalitu tábora a jméno dítěte), nebo platební kartou na akcích             
JeduEDU. 
Storno podmínky přihlášek na týden 

a) Při odhlášení dítěte od 16. 6. 2018 do 15. 7. 2018 - poplatek 1000 Kč 
b) Při odhlášení dítěte po 15. 7. 2018 - poplatek 2000 Kč 

Storno podmínky přihlášek na dny 
c) Při odhlášení dítěte od 16. 6. 2018 do 15. 7. 2018 - poplatek 150 Kč/den 
d) Při odhlášení dítěte po 15. 7. 2018 - poplatek 300 Kč/den 

 
2) Odevzdání potřebných dokumentů 

a) Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - do 5 dní od podání přihlášky 
b) Prohlášení o bezinfekčnosti - v den zahájení tábora 
c) Kopie karty zdravotní pojišťovny - v den zahájení tábora 

 
3) Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Podpisem této přihlášky uděluji společnosti STEM Education, s.r.o. jakožto správci          
osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se           
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a se zákonem č.121/2000Sb. o             
právu autorském, v rozsahu a dle podmínek uvedených příloze této přihlášky, se            
kterou jsem byl před podpisem seznámen/a. 

 
4) Souhlas se všeobecnými podmínkami společnosti STEM Education pro provozování 

příměstských táborů a mimoškolních aktivit, které jsou uvedeny na webových 
stránkách www.jeduedu.cz.  

 
 
 
V .................................................... dne .................................... 
 
 
 

............................................... 
podpis rodičů (zák. zástupců) 

 
 
 
info@jeduedu.cz  
STEM Education, s.r.o. 
Antonína Judytky 874, Líbeznice 
IČ: 06482317 
zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282683 
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