Přihláška:
Termínakce:
Cenaakce:

DOLOMITY2018
11.2.–16.2.2018
viz.propozice

Jméno
a
příjmení:.....................................................................................................................................
Datum
narození:.............................................................Rodnéčíslo:....................................................
Adresa
bydliště:........................................................................................................................................
tel:
...................................................................email:…................……………….....………………………
Vybavení:Lyže

xSnowboardÚroveňdovedností:ZačátečníkxPokročilí

Jiná
sdělení
(místonástupu,spolubydlící,dieta,...):……………………………………………………....................
Jméno
zákonnéhozástupceumladších18let:.........................................................................................
Kontakt
na
zákonnéhozástupcevprůběhukonáníakce
tel:
...................................................................email:…................……………….....………………………
Sdělení
zák.zástupcevedoucímupobytuoindividuálníchzvláštnostechčizdravotníchpotížíchdítěte
(v
případě
podávánílékůvedoucímpobytu-souhlasodlékaře):
Závažná
onemocnění:…..........................................………………………………………………………….
Pobytovouakcilzezaplatitbezhotovostněpřesbankovníúčet:
číslo
účtu:

107-1695800227/0100,variabilnísymbol:32018,specifickýsymbol:rodnéčísloúčastníka
adopoznámkyuveďteDOLOMITY2018ajménoúčastníka
HotověmůžeteplatitvkancelářiSI
naadresePalackého205,Rumburk.,tel:603 245 775.
Odevzdat
přihláškuauhraditzálohuvevýši2000Kčjenutnénejpozději15.12.2017.Pobytje
nutné
doplatitnejpozdějido19.1.2018!(V densplatnostimusíbýtplatbapřipsanánaúčetSI).
Stornopoplatky:
a)Vpřípaděnáhradníka
bude
vrácena
celá
částka(musísizajistitúčastníksám).
b)odhláškado30
dnů
před
zahájením
pobytu
–
uhrazenáhodnotapobytubudevrácenavevýši100%
c)odhláškado
15
dnů
před
zahájením
pobytu
–
uhrazenáhodnotapobytubudevrácenavevýši50%
V ostatních případech propadá uhrazená hodnota poukazu ve prospěch Schrödingerova institutu a tyto finanční prostředky
budoupoužitypro
konání
pobytu,
nebo
další
činnostiinstitutu.
S podpisempřihlášky
současně
beru
na
vědomí
a
souhlasíms následujícímibody:
1. Souhlasím s účastí mé osoby/mého dítěte na pobytové akci pořádané SI. 2. Souhlasím s uvedením osobních údajů mé
osoby/mého dítěte pro potřeby pobytové akce (jméno, rodné číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o
ochraně osobních údajů. 3. Jsem si vědom/a toho, že na pobytovou akci nemůže být vysláno dítě, jehož zdravotní stav by mohl
být tímto pobytem ohrožen a dítě, které by mohlo zdravotně ohrozit ostatní děti. 4. Beru na vědomí, že léky, které nebudou
uvedeny v tomto dotazníku, nebudou dítěti podávány. 5. Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobím
já/mé dítě v době trvání pobytové akce na vybavení SI, popřípadě na majetku třetích osob. V případě finančních nákladů na
opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. 6. Prohlašuji, že v případě závažného onemocnění nebo
úrazu zajistím odvoz svého dítěte domů. Jinak bude umístěno do nemocnice v místě pobytu. 7. Podpisem souhlasím s
pořizováním fotografií a videomateriálu mé osoby/svého dítěte pro potřebu SI a jejich zveřejněním na webových/facebookových
stránkáchorganizace.
8.
Nezatajuji
nic,
co
by
mohlobýtpřekážkouplnéúčastiméosoby/méhodítětenapobytovéakci.
9. Souhlasím se storno poplatky v případě odhlášení mé osoby/dcery/syna z pobytové akce pořádané Schrödingerovým
Institutem. 10.Jsem si vědom/a toho, že podmínkou účasti je pojištění do zahraničí, které není, spolu se skipassy,
součástí ceny.
11.
Jsem
si
vědom(a)
právních
následků,kterébyměpostihly,pokudbytotoprohlášenínebylopravdivé.

V………………………….Datum,podpiszákonnéhozástupce……………………………………….
(ustarších18letpodpisúčastníka)

