ORELSKÝ LETNÍ KEMP 2020
TURNUSY
• 01. turnus: termín 23. 07. — 01. 08. 2019, 10 dní, kluci ve věku 11-15 let
• 02. turnus: termín 01. 08. — 08. 08. 2019, 07 dní, kluci ve věku 07-11 let + holky

ODJEZD A NÁVRAT Z KEMPU
• odjezd na 01. turnus ve čtvrtek 23. 07. 2020, v 09.00 od Orlovny
• návrat z 01. turnusu v sobotu 01. 08. 2020, v odpoledních hodinách k Orlovně
• odjezd na 02. turnus v sobotu 01. 08. 2020, v 09.00 od Orlovny
• návrat z 02. turnusu v sobotu 08. 08. 2020, v odpoledních hodinách k Orlovně

CENA:
• 01. turnus — 3 500kč pro členy Orla, 3 700kč pro ostatní
• 02. turnus — 3 000kč pro členy Orla, 3 200kč pro ostatní

PŘIHLÁŠKA A ÚHRADA:
• přihláška nabývá platnosti zaplacením táborového pobytu 23. 03. 2019 od 18 do 19 hodin na Orlovně (na
níže uvedeném čísle možná domluva platby na více splátek).

KONTAKTNÍ OSOBY:
• Jakub Košutek, tel. 720 440 033, e-mail jakubkosutek@gmail.com

ORELSKÝ LETNÍ KEMP 2020
Závazně přihlašuji své dítě ………..……………………………..………, datum narození ………………………,
bydliště ….…………………………………………………………………………………………………………………………,
na …… turnus orelského Letního kempu 2020.
Telefon na rodiče: ...............................................................................
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Souhlasím s tím, aby Orel jednota Dolní Bojanovice, se sídlem Úvoz 967, 697 17 Dolní
Bojanovice, pořizovala během Letního kempu fotografie nebo videozáznam, na kterém se může
objevit mé nezletilé dítě. Souhlasím také s jejich možným zveřejněním na webových stránkách,
sociální síti Orla Dolní Bojanovice, ve zpravodaji Obce Dolní Bojanovice a v časopise Cesta za
účelem propagace.
Uděluji také souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození,
rodné číslo, užívané léky, za účelem uchování zdravotní dokumentace po dobu 6 měsíců.
PODMÍNKY ZRUŠENÍ TURNUSU V PŘÍPADĚ NEDOSTATKU PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ:
Pořadatel si vyhrazuje právo na spojení turnusů v případě, že se na každý z turnusů
Letního kempu nepřihlásí alespoň 20 dětí. V takovém situaci bude pouze jeden 10 denní turnus v
termínu 23. 07. - 01. 08. 2020.
Pokud dojde výše uvedené situaci, rodič má právo:
• bezplatně odhlásit dítě z tábora
• přehlásit dítě na I. turnus s doplatkem 500 Kč
Pořadatel musí tuto skutečnost ohlásit nejpozději do 15. 04. 2020.
STORNO PODMÍNKY:
V případě, že se rozhodnete pobyt na Letní kemp zrušit, budou uplatňovány následující
storno podmínky ve finanční výši:
• 25% z celkové ceny pobytu, zrušíte-li přihlášku do 60. dnů před odjezdem,
• 40% z celkové ceny pobytu, zrušíte-li přihlášku do 30. dnů před odjezdem,
• 60% z celkové ceny pobytu, zrušíte-li přihlášku do 10. dnů před odjezdem,
• 75% z celkové ceny pobytu, zrušíte-li přihlášku 05 a méně před odjezdem.
Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas o poskytnutí osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět. Souhlasím také s výše
uvedenými podmínkami zrušení turnusu v případě nedostatku dětí a storno podmínkami.

Datum ............................................

Podpis rodičů .........................................

