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Přihláška  
na příměstský tábor 
                   
 
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Zdravotní pojišťovna: ………………………………………………………………………………………. 
 
Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Kontakt na rodiče (zákonného zástupce) 
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefonní kontakt: ……………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Přihlašuji svou dceru/svého syna na hudební příměstský tábor v CENTRU 
MUZIKA KRNOV ve dnech 1. – 5. 8. 2022, který pořádá spolek Hlas Česka, z. s. 
a organizuje Centrum Muzika Krnov, pod vedením paní Marie Veliké a Ilony 
Rédlové, dip. um. 
 
CENA: 1 700 Kč 
 

• Souhlasím se zpracovnám osobních údajů a údajů o zpracováním stavu 
dítěte pro potřeby akce spolku Hlas Česka, z. s. ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.  

• Souhlasím s pořízením obrazové dokumentace a uveřejněním fotografií na 
propagačních materiálech a sociálních sítích pořadatele a organizátora 

• Souhlasím s případným zdravotním ošetřením dítěte v případě akutního 
úrazu či nemoci v nemocničním zařízení. V takových případech budou 
rodiče ihned vyrozuměni.  

 
 
Dítě bude na tábor docházet: *nehodící se škrtněte 

a) Samostatně                           b) v doprovodu rodiče, či jiné dospělé osoby 
 

Dítě bude domů odcházet: *nehodící se škrtněte 
a) Samostatně                           b) v doprovodu rodiče, či jiné dospělé osoby  
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Informace o zdravotním stavu dítěte – alergie, užívané léky a jiné zdravotní 
omezení: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Hraje dítě na nějaký hudební nástroj? Na jaký a jak dlouho?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Podmínky a informace  

 
 
Přihlášení  
 
Zákonný zástupce vyplní závazný registrační formulář, odešle jej, nebo vyplní 
přihlášku a zašle ji na email: centrum.muzika@gmail.com  
 
Cena 
 
Cena akce je sestavena z následujících položek: Zajištění stravy a pitného 
režimu, náklady na instruktory, režijní náklady budovy, odměny a ceny, materiál 
na tvořivou činnost atd.  
 
Platba  
 
Platba proběhne na účet pořadatele dle zaslaných platebních údajů. Platební 
údaje obdržíte na Vámi vyplněný email po odeslání přihlášky.  
 
Zrušení účasti  
 
Zrušení akce je možné na emailu: centrum.muzika@gmail.com  
 
Storno poplatky:  
Při zrušení v den konání akce činí storno poplatek 100% z ceny.  
Při zrušení 1-14 dní před konáním akce činí storno poplatek 100% z ceny.  
Při zrušení 15 dní a více před konáním akce činí storno poplatek 70% z ceny. 
Při zrušení účasti na akci bez udání důvodů nebo na základě osobního rozhodnutí 
se zaplacená částka nevrací.  
 
Při zrušení účasti organizátorem akce z vážných kázeňských důvodů dítěte 
budou rodiče vyrozuměni a dítě si na vlastní náklady vyzvednou, a to bez nároku 
na vrácení peněz.  
 
Závěrečná ustanovení  
 
Za cenné věci jako jsou mobilní telefony, MP3, fotoaparáty, šperky apod. které 
budou mít děti s sebou, pořadatel ani organizátor akce neručí. Skutečnost, že 
se zákonný zástupce seznámil s těmito smluvními podmínkami a storno 
podmínkami, stvrzuje svým vlastnoručním podpisem.  
 

 
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………….  

 
V ……………………………………………………. dne……………….…………..………………………….. 

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