Prihláška do jazykového tábora 2018
Meno a priezvisko dieťaťa:
...........................................................................................
Dátum narodenia dieťaťa:
............................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
......................................................................
Telefónne číslo zákonného zástupcu:
...........................................................................
Email zákonného zástupcu:
..........................................................................................
Poznámka: (uveďte v prípade, ak má dieťa špeciálne upravenú stravu, alergie a pod.):

Svojím podpisom potvrdzujem, že som všetky údaje uviedol správne a pravdivo. Taktiež
potvrdzujem, že som bol oboznámený so všeobecnými podmienkami účasti dieťaťa na
anglickom tábore a súhlasím s nimi.
V Topoľčanoch, dňa ............................. .................................................
podpis zákonného zástupcu dieťaťa

Všeobecné podmienky účasti dieťaťa na anglickom tábore
Poskytovateľom anglického tábora je Ivana Šušuková, so sídlom Stummerova
376/36, 955 01 Topoľčany, IČO: 46853928.
Objednávateľom je záujemca o kurz.
Prihlásenie do tábora:
Objednávateľ sa záväzne prihlasuje do Anglického tábora vyplnením prihlášky a
zaplatením ceny stanovej poskytovateľom vo výške 120 €, 24 € alebo 12 €.
Uvedenú sumu je potrebné zaplatiť v hotovosti najneskôr týždeň pred
nástupom
do tábora v Jazykovej škole Liam school.
Trvanie denného tábora a nástup:
Tábor je organizovaný v mesiacoch Júl a August 2018 (pondelok až piatok)
od 8:00 do 16:00.
Zodpovednosť za vzniknutú škodu:
Poskytovateľ odporúča, aby si dieťa nebralo mobilný telefón, fotoaparát,
prípadne
iné cennosti (hodinky, šperky). Poskytovateľ nezodpovedá za majetok
účastníkov
denného tábora v prípade zničenia, poškodenia, straty, či krádeže.
Dieťa je povinné dodržiavať pokyny vedúcich tábora, režim dňa a hlavne pokyny
týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov kurzu. Dieťa je povinné zdržať sa
správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov.
Odstúpenie od zmluvy a storno poplatky:
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť anglický tábor, ak nebol prihlásený
minimálny počet 10 detí*, pričom je povinný informovať rodiča najneskôr 5 dní
pred začatím tábora. Poskytovateľ vráti rodičovi už zaplatenú cenu za kurz.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom
a zrušiť bez náhrady účasti dieťaťa v tábore, a to v prípade, že svojím
správaním ohrozuje zdravie alebo majetok ostatných účastníkov tábora
alebo zamestnancov, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.
Účasť dieťaťa na dennom tábore je objednávateľ oprávnený bez udania
dôvodu kedykoľvek zrušiť . Storno poplatky sú počítané z celkovej ceny
denného
tábora.
Odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný oznámiť telefonicky,

prípadne formou e-mailu a je povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné
storno poplatky:
● v prípade stornovania v deň začatia tábora 50% z ceny tábora.
Storno poplatky si nebude poskytovateľ nárokovať , ak objednávateľ včas
zabezpečí náhradníka.
Ochrana osobných údajov:
Poskytovateľ prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a
spracované výlučne na účely poskytované na služby a zaväzuje sa nakladať s
nimi
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
Objednávateľ týmto udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracúvaním osobných
údajov, ktoré poskytol pri prihlásení dieťaťa na denný tábor a tiež fotografií z
denného tábora, a to na účely propagovania a prezentácie anglického kurzu a
tábora.
Záverečné ustanovenie:
Objednávateľ podpísaním prihlášky dieťaťa do denného anglického tábora
potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami, ich obsahu
porozumel a súhlasí s nimi.
*podľa dohody s rodičom pri menšom počte detí, program bude
prispôsobený nákladom.
Prihlášku je potrebné vypísať a priniesť, stačí v deň začatia tábora.

V Topoľčanoch, dňa .........................

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

podpis zákonného zástupcu dieťaťa

