
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2019 – ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

 

Tímto objednávám účast dítěte na příměstském táboře, který pořádá Tančírna, s.r.o.  Pobyt lze 

objednat pro děti ve věku od 6 let (některé termíny od 5 let). 

Termín a ceny: 

15. 7. 2019 – 19. 7. 2019 4000  sourozenec  3800,-  STREET CAMP 

22. 7. 2019 – 26. 7. 2019 4000,-   sourozenec  3800,-  vhodné od 5 let 

29. 7. 2019 – 2. 8. 2019  4000,-  sourozenec   3800,-   

5. 8. 2019 – 9. 8. 2019  4000,-  sourozenec  3800,- 

12. 8. 2019 – 16. 8. 2019 4000,-  sourozenec  3800,- STREET CAMP 

19. 8. 2019 – 23. 8. 2019 4000,-  sourozenec  3800,- vhodné od 5let 

Při objednání více termínů příměstských táborů pro jedno dítě (každý další termín…..), platí stejná 

sleva jako pro sourozence. (Nevztahuje se na Taneční soustředění v Kořenově.) 

Cena zahrnuje: pobyt v Tančírně (pondělí – pátek, denně 9:00 – 17:00), 3x denně strava (svačina, 

oběd, svačina), pitný režim, taneční výuka, doprovodný program 

Adresa:     Tančírna, Dělnická 12, Praha 7, 170 00 

Přihlášené dítě: 

Jméno: …………………………………………………………….. Příjmení: ………………………………………………………. 

Datum narození: ……………………………………………..  Zdravotní pojišťovna: …………………………………… 

Adresa: 

Ulice: ……………………………………………………………..  Obec: …………………………………………………………… 

PSČ: ………………………………………………………………. 

Adresa plátce pobytu: (rodičů nebo firmy, která proplácí dětskou rekreaci svým zaměstnancům) 

Firma (rodič): ……………………………………………… 

Adresa: 

Ulice: ……………………………………………………………  Obec: …………………………………………………........... 

PSČ: …………………………………………………………….. 

IČ: ………………………………………………………………..                  DIČ: …………………………………………………………….. 



Kontaktní osoba: (zákonný zástupce) 

Jméno: ……………………………………………………….  Příjmení: ……………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………..  Email: …………………………………………………………… 

 

Platba: 

Po přihlášení Vám automaticky odešleme na Vámi uvedený email pokyny k platbě s přiděleným 

variabilním symbolem. 

Možnosti platby: 

- v hotovosti na recepci 

- bankovním převodem 

Záloha 1000,- ihned po rezervaci termínu, doplatek do 31. 5. 2019 

 

Storno podmínky: 

Při zrušení celého pobytu ze strany odběratele jsou platné níže uvedené storno podmínky: 

1. základní stornovací poplatek je 500,- / za dítě – při zrušení pobytu více než 50 dní před 

termínem zahájení/odjezdu 

2. 40% z ceny při zrušení pobytu 30 – 50 dní před termínem zahájení/odjezdu 

3. 60% z ceny při zrušení pobytu 4 – 29 dní před termínem zahájení/odjezdu 

4. 100% storno podmínky při zrušení pobytu 1 -3 dny před termínem nástupu, v den nástupu a 

později (přerušení, předčasné ukončení pobytu) 

Doporučujeme proto uzavřít pojištění storno poplatků, poskytuje například Allianz pojišťovna, nutno 

uzavřít v den sjednání (možnost sjednání u paní Matějčkové, kontakt na recepci). 

 

V den nástupu je nutné odevzdat formulář o zdravotním stavu dítěte (prohlášení o bezinfekčnosti) 

a zdravotní potvrzení od lékaře, bez těchto dokumentů nemůžeme od Vás dítě převzít. (Prosíme 

pouze kopie těchto formulářů.) 

 

 

 

v Praze dne: ……………………………............  podpis zákonného zástupce:  ……………………………………. 


