PŘIHLÁŠKA
Dětská rekreace 2022 – Horská chata Mečová, Horní Bečva
DÍTĚ:
Jméno : .........................................................

Příjmení : ................................................................................

Bydliště : ...............................................................................................................................................................
Datum narození : ..........................................

Rodné číslo: ...........................................................................

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI:
Jméno a příjmení: ................................................................................................................................................
Bydliště: ................................................................................................................................................................
Kontaktní telefon / e-mail: ...................................................................................................................................
Potvrzuji, že jsem obeznámen(a) s níže uvedenými skutečnostmi, uvedené údaje jsou pravdivé a nezatajuji
žádné důležité informace.
V................................... dne .....................

.....................................................
podpis zákonného zástupce dítěte

Dětská rekreace 2022 – Horská chata Mečová, Horní Bečva
Termín konání: od 16.7.2022 do 30.7.2022
Místo konání: Horská chata Mečová, Horní Bečva (www.mecova.cz)
Cena Dětské rekreace pro členy KČT: 6 950,- Kč (obsahuje dopravu dětí na místo i zpět, ubytování v horské
chatě, celodenní stravu 5x denně a pitný režim)
Cena Dětské rekreace pro Nečleny KČT: 7 100,- Kč (obsahuje dopravu dětí na místo i zpět, ubytování
v horské chatě, celodenní stravu 5x denně a pitný režim)
Pořádá: KČT, odbor NOVÁ HUŤ Ostrava - turistický oddíl PartaYpsilon
(www.partaypsilon.cz; www.kctnovahut.cz)
Bližší informace: Ing. Martin Repka – 728 510 425, repka.martin@seznam.cz, hlavní vedoucí akce
Nedílnou součástí přihlášky je potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte (může být i starší –
např. ze školy v přírodě) a Prohlášení bezinfekčnosti dítěte podepsané rodiči, které se předává v den odjezdu
na Dětskou rekreaci a nesmí být starší jednoho dne.
Pokud dítě musí z jakýchkoliv důvodů Dětskou rekreaci opustit, částka za pobyt již zůstává organizátorům
nebo se vrací zákonnému zástupci dítěte, ale pouze po dohodě s hlavním vedoucím akce. Případný předčasný
odjezd dítěte z Dětské rekreace je nutno ohlásit předem. V případě, že je Dětská rekreace již uhrazena a dítě
se nemůže z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, bude si organizátor účtovat stornopoplatek: zrušení od 15.6.2022
stornopoplatek ve výši 2500 Kč. Stornopoplatek nebude účtován při doložení zdravotního potvrzení.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte prosím p. Repkovi (může být zaslána i emailem) nejpozději do
15.6.2022!!! Originál přihlášky je možné odevzdat u odjezdu.
Celou částku za Dětskou rekreaci ve výši 6 950 Kč (člen KČT) nebo 7 100 Kč (nečlen KČT) uhraďte
nejpozději do 30.6.2022. Platbu částky proveďte bezhotovostně na číslo účtu 1463276016 / 3030 vedený u
Air Bank a.s. Jako VS uveďte datum narození (DDMMRRRR) a do poznámky k platbě uveďte celé jméno
dítěte.
Zálohu za Dětskou rekreaci ve výši 3 475 Kč (člen KČT) nebo 3 550 Kč (nečlen KČT) doporučujeme
uhradit nejpozději do 15.4.2022 a zajistit si tak místo na Dětské rekreaci.
Dětskou rekreaci lze uhradit i ve více splátkách po dohodě s hlavním vedoucím akce (např. ve 3 a více
splátkách).
Svým podpisem závazně přihlašujete své dítě na Dětskou rekreaci, další potřebné informace k odjezdu
(včetně seznamu doporučených věcí) obdržíte osobně, emailem nebo na webových stránkách
www.partaypsilon.cz (v sekci dokumenty) nejpozději v červnu 2022.

