
Cestovní smlouva – závazná přihláška clogingová LTŠ

se sídlem : Rezlerova 293, 109 00 Praha 10  , IČ: 613 872 91

Cena: 3.700,-Kč Termín: 10.-17.8.2019

Kde: Rekreační zařízení Radost Horní Jelení (Pardubice)

( mail akce)

Jméno a příjmení
datum narození platné kontakty na rodiče:

telefon

telefon telefon

email email

adresa email

Jak stepuju( zatrhni, případně doplň) začátečník mírně pokročilý pokročilý

Kde stepuju ( klub, trenér)
škrtni všechno, co neplatí:

pojedu sám pojedu ve skupině s dospělým
bylo mi už osmnáct potřebuji dospělý dozor
jsem pod 18

plavec ano/ne ( zaškrtni) chci tričko? ano/ne

velikost trička: výška: cena trička s potiskem bude stanovena dle akt. nabídky max 200,-Kč 

Prohlašuji, že vzhledem k charakteru akce je telefonické spojení uvedené v přihlášce platné a případě zmeny neprodleně sdělím pořadateli.

Dále se tímto zavazuji k úhradě veškerých případných škod způsobených  úmyslně mým dítětem. 

Pokud nesouhlasíte s pořizováním nebo zveřejňováním fotografií a videozáznamů na webu a sociálních sítích, vyšrtněte tuto část     ze svého souhlasu.

Další podrobnější informace jsou v pozvánce na akci, případně sociálních sítích či na osobní doptání – Marcela Ryšavá 776215121.

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

podpis účastníka podpis odpovědného zástupce

Pořadatel: CCCDCA- Českomoravská asociace dětských country tanečních skupin                 

přihlášku vyplň a vytiskni ( postup je na tobě) podepiš, naskenuj a pošli na adresu 

ltsclogging@gmail.com ( osobní mail pořadatele : marcelarysav@gmail.com)

Uděluji tímto výslovný souhlas s tím, aby CCCDCA se sídlem Rezlerova 293, Praha 10, jako správce, zpracovala v souladu se zákonem    O chraně osobních 
údajů, osobní údaje mé a mého dítěte, prostřednictvím svých zpracovatelů. Jsem si vědom(a), že všechny osobní údaje, které jsou v přihlášce, posudku o 
zdravotní způsobilosti dítěte a bezinfekčnosti ( prohlášení rodiče), budou použity pouze pro účely spojené  s provozem LTŠ. Souhlas uděluji na dobu neurčitou 
do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat a správce mé údaje zlikviduje.

Dávám také souhlas  s pořizováním fotografií a videozáznamusvého dítěte v průběhu této akce a s využitím pořízeného materiálu      k propagaci na webu a 
sociálních sítích. 

Nedílnou součástí přihlášky je :u dětí: potvrzení o zdravotní způsobilosti – platné (2roky) a potvrzené pediatrem,  prohlášení o bezinfekčnosti... - podepsané 
rodičem, datum zahájení akce. U dospělých: lékařské potvrzení + zdravotní průkaz ( potravinářský)– potvrzené lékařem a platné, bezinfekčnost – prohlašuje za 
sebe.   

Platební podmínky: cena uvedená v přihlášce( 3.700,-Kč), záloha 1.000,-Kč je splatná do 30.3.2019, doplatek 2,700,-Kč splatný nejpozději do 30.6.2019  na účet 
CCCDCA  2401365587/2010. VS ve formátu 11rrmmdd (rok měsíc den narození účastníka), do poznámky jméno účastníka. Tričko je možné zaplatit na účet 
nebo v hotovosti na místě.

Odstoupení od smlouvy ze strany pořadatele – pokud nastanou změny, za kterých nebude pořadatel moci uskutečnit akci, bude     o tomto neprodleně 
informovat účastníky a nejkratší možné době vrátí poplatkyv plné výši ( bez storno poplatků) účastníkům ( zákonným zástupcům) . 

Odstoupení od smlouvy ze strany klienta – smlouvu je možno zrušit pouze písemně, doručením do sídla pořadatele akce ( osobně, doporučeným dopisem). 
Stornopoplatky: do 30.6.2018 0%, od1.7.2018 100%. Pokud za stornovanou osobu pojede náhradník, není stornopoplatek účtován.
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