TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MĚSTEČKO TRNÁVKA 23. – 29. 7. 2017
PŘIHLÁŠKA K ODEVZDÁNÍ
Jméno a příjmení dítěte: ....................................................................................................................................................................
Rodné číslo:

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

Trvalé bydliště: ulice a č.p. ....................................................................................................................................................................
město

...................................................................................................... PSČ ................................................

Telefonický kontakt: vlastní
E-mail:

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

………. ........................................................................................................

(osobní data slouží pouze pro vnitřní potřebu – identifikaci účastníka)

CENA ZA POBYT: 3.050,- Kč Úhrada poplatku:

rodičů .................................................................

převodním příkazem
hotově v TŠ Mědílkovi Zlín

(vyberte jednu
z možností)

PLATBA PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM č. účtu: 1400848339/0800, VS: datum narození, nebo rodné číslo dítěte,
do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka SDC 2017

Možnost vystavení faktury pro zaměstnavatele:
Název firmy:

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

Město:

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

Ulice a č. p.:

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

IČ : ..................................................................

PŘIHLÁŠKA DO SKUPINY:

PSČ: ..................................................

DIČ: ....................................................................

STREET DANCE (HIP HOP + DCC)
MAŽORETKY

7 – 13 let

14 let a více

junior
mládež

(zakroužkujte)

dětská skupina
junior – senior skupina

SPOLEČENSKÝ TANEC
VYUŽIJI NABÍDKY KE SPOLEČNÉ PŘEPRAVĚ NA SOUSTŘEDĚNÍ AUTOBUSEM:

ANO

NE

Cena za dopravu autobusem (pouze Zlín – M. Trnávka) není zahrnutá v pobytu, odvíjí se od počtu
přihlášených zájemců – cca 200,- Kč.
Doprava je zajištěná na zahájení soustředění, po jeho ukončení a závěrečném programu pro rodiče děti
odjíždí domů v jejich doprovodu
PO OBDRŽENÍ PŘIHLÁŠKY ZASÍLÁME BLÍŽŠÍ INFORMACE K POBYTU A PLATBĚ.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 30. DUBNA 2017, PLATBY DO 30. KVĚTNA 2017.
Souhlasím s těmito storno podmínkami:
1.
2.
3.
4.

Základní stornovací poplatek činí 10% z ceny uhrazené za pobyt na tanečním soustředění.
Zvýšený storno poplatek se účtuje ve výši 50% z ceny uhrazené za pobyt na tanečním soustředění,
pokud došlo ke stornu v čase kratším než 10 dní před jeho zahájením.
Účastnický poplatek se nevrací, došlo-li k neomluvené neúčasti na soustředění.
Zvýšený storno poplatek se Vám neúčtuje, jestliže se soustředění nezúčastníte z následujících důvodů:
• pro vážné onemocnění znemožňující účast na soustředění doložené lékařským potvrzením

Před nástupem na soustředění doložíme prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte a souhlas
s případným ošetřením lékaře v době pobytu dítěte na tanečním soustředění.
V ....................................................................................

Dne ...............................................................................

…………………………………..…………………………
Podpis vlastní (zákonného zástupce)

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – TRIČKO, BATŮŽEK, FLAŠKA ISOLINE
SUMMER DANCE CAMP 2017
V případě zájmu vyplňte jméno a zakřížkujte příslušná políčka objednávky.
Jméno a příjmení: ...............................................................................................................................................
TRIČKO
Vyberte velikost:

Vyberte barvu:

cena: 250,-Kč
XS
S
M
L
XL
XXL

KIDS – 6 years
KIDS – 8 years
KIDS – 10 years
KIDS – 12 years

BÍLÁ
ČERNÁ

BATŮŽEK na taneční obuv a oblečení cena: 100,- Kč
Vyberte barvu:

FLAŠKA ISOLINE

BÍLÁ
ČERNÁ

cena: 30,- Kč

Objednávky zasílejte na medilek@seznam.cz, s přihláškou na SDC 2017.
Objednané zboží bude připraveno k odběru na soustředění.

