
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SUMMER CAMP 

pořádaný jazykovou školou FRESH SCHOOL 

SOBOTA 12. 8. – PÁTEK 18. 8. 2023 

 
Jméno a příjmení dítěte: 
 

 

 
Rodné číslo: 
 

 

 
Třída v ZŠ v tomto šk. roce: 
 

 

 
Jména zákonných zástupců: 
 

 

 
Email: 
 

 

 
Telefon: 
 

 

 
Adresa: 
 

 

 
Jiná sdělení: 
 

 

 

V Praze, dne …………………………………………… 

 

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

 

Nedílnou součástí této přihlášky jsou všeobecné a platební podmínky. 

 



 

Všeobecné podmínky 

SUMMER CAMP: 12. 8. – 18. 8. 2023 

 Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na Summer Camp. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo 
zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek.  

 Podmínkou přijetí zájemce na letní dětský tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, 
zaplacení pobytu a předání aktuální nástupní a lékařské dokumentace účastníka při odjezdu  
(Prohlášení o bezinfekčnosti). 

 Účastník SC je povinen dodržovat řád, režim dne a pokyny vedení tábora a lektorů, především pak 
pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků SC. Účastník je povinen zdržet se chování, které může 
poškozovat ostatní účastníky. 

 FRESH SCHOOL doporučuje, aby účastník tábora nevozil mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, 
fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru ubytování nemůže 
zodpovídat za případné poničení nebo ztráty. FRESH SCHOOL neodpovídá za ztrátu věcí dítěte. 

 Účastníci budou ubytováni v hotelu Kořínek v Jizerských horách. 
 Doprava autobusem, který zajišťuje jazyková škola FRESH SCHOOL ve spolupráci s dopravcem.  

Hmotná odpovědnost 
 

V případě vzniklé škody na majetku hotelu Kořínek nesou plnou odpovědnost za konání svého dítěte rodiče 
a vzniklou škodu uhradí. 

Platební podmínky 

Přihláška slouží jako rezervační poukaz po dobu jednoho měsíce. Do té doby je zapotřebí zaslat           
zálohu 3000,- Kč na účet FIO banky 2200452713/2010, var. symbol: prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte. 
Neobdržíme-li zálohu do 3 dnů, rezervace propadá.  

Doplatek 2999,- Kč je nutné uhradit do 20. 6. 2023.  

Storno podmínky 

V případě zrušení přihlášky do 20. 6. 2023 storno poplatek činí výši zálohy – 3000,- Kč. 

V případě zrušení přihlášky po 21. 6. 2023 ze strany účastníka se platba nevrací. Účastník má však možnost 
za sebe poslat adekvátního náhradníka po domluvě s FRESH SCHOOL. 

V případě zákazu konání letních táborů, platba bude jazykovou školou FRESH SCHOOL vykompenzována 
v plné výši. 

Souhlasím s všeobecnými, platebními podmínkami SC a s hmotnou odpovědností. 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
V Praze, dne …………………………………  Podpis zákonného zástupce: ………………..……………………….. 


