
PŘIHLÁŠKA SPORTOVNÍ AKADEMII
V CHORVATSKU

4. - 13. srpna 2017

(vyplněnou přihlášku zašlete osobně, nebo na adresu: Vendula Šmídlová, Štiková 14, Plzeň, 323 00, nebo v elektronické podobě na
vendulasmidlova@seznam.cz) přihláška je ke stažení i na webu

Jméno a příjmení:       Bydliště: 

Rodné číslo:                                               Zdravotní pojišťovna:

Telefon na rodiče (zák. zástupce) v době tábora: 

E-mail na rodiče: 

Poznámka (léky, alergie, zdravotní omezení, astma,…):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
GRADAC malebné dalmatské městečko s překrásnou palmovou promenádou podél moře, přístavem a kouzelným okolím.

Ubytování: 
penzion: 2lůžkové pokoje (možnost přistýlky), s příslušenstvím, k dispozici lednice na každém poschodí, varná konvice, mikrovlnná trouba, základní
kuchyňské nádobí, balkon nebo terasa 
studia: 3 – 5lůžková s příslušenstvím, vybavený kuchyňský kout, lednice, balkon či terasa 
apartmány: 4 – 6lůžkové (2 - 3 pokoje) s příslušenstvím, vybavená kuchyň, balkon či terasa 

Doprava autokary s klimatizací, přistavení autokaru kdekoliv v ČR Doprava je zajišťována pohodlnými autobusy s klimatizací, WC, DVD. 

CENA dítě do 15 let 7500,- Kč, dospělá osoba 7990,- Kč
Cena zahrnuje: 7 x ubytování pro 1 osobu v penzionu, apartmánu nebo studiu včetně pobytové taxy, autobusovou dopravu, plnou penzi, ……. 
pojištění proti úpadku, služby zástupce CK 

Příplatky: cestovní pojištění do zahraničí (včetně storno zájezdu) děti do 15 let 151 Kč dospělí 15 – 70 let 302 Kč 

Splátkový kalendář: 
1. splátka: do 28. února 2017 záloha ve výši 1 500 Kč/osoba 
2. splátka: do 30. dubna 2017 2. záloha ve výši 3 000 Kč/osoba 
doplatek: do 30. června 2017 

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

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb.:
Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mojí účastí na výše uvedené akci. 
Dále  souhlasím s tím,  že TJ/SK je  oprávněna  poskytovat uvedené osobní  údaje  do centrální  evidence  příslušného sportovního  svazu.  Toto
oprávnění vyplívá z technicko-organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.) 
 Prohlašuji, že jsem byl(a) řádně informován(a) o všech skutečnostech dle ustanovení 
§11 zák. č. 101/2000Sb

Datum                           Podpis rodičů nebo zákonného zástupce

Vendula Šmídlová, KNS Kamzík, Plzeň, 
vendulasmidlova@seznam.cz; 

  + 420 604 109 391; http://tralalala.cz
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