
CMJ z. s.                                                                         ICM Jilemnice 

Roztocká 500                                                                  Komenského 1 

514 01 Jilemnice                                                             514 01 Jilemnice 

 

Předsedkyně :                                                                 Organizace příměstských táborů : 

BA.Petra Zelinková                                                         BA. Petra Zelinková 

                                                                                        Tel : 775 341 726 

Email : cm.jilemnice@email.cz                                       Email : cm.jilemnice@email.cz 

IČO : 22909052                                                              Web : www.icmjilemnice.cz 

 

                                                                               Vedoucí tábora: Štěpánka Böhmová 

 

 

Příměstský tábor : _____________________________________ 

 

 

               Datum vybraného tábora : __________________________________ 

 

 

PŘIHLÁŠKA 
Jméno a příjmení :  _______________________________________________ 

 

Datum narození :  ________________________________________________ 

 

Adresa : 

 

Ulice :  _________________________________________________________ 

 

Číslo popisné :  __________________________________________________ 

 

Město a PSČ :  __________________________________________________ 

 

Další informace : 

 

Zdravotní pojišťovna :  _____________________________________________ 

 

Léky, zdravotní obtíže :  ____________________________________________ 

 

Dítě je     PLAVEC  ---   ČÁSTEČNÝ PLAVEC  ---   NEPLAVEC   ( Nehodící se škrtněte ) 

 

Telefonní čísla rodičů :  ______________________________________________ 

 

Emailová adresa :  ________________________________________________ 

 

Jiná upozornění :  __________________________________________________ 
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Podmínky pro vrácení platby: 

Poplatky za zrušení účasti na táboře před datem jeho zahájení 

1. Pokud je účast zrušena ve lhůtě do 21 dnů před datem zahájení tábora, vracíme plnou 

částku předem zaplaceného účastnického poplatku. 

2. Při zrušení účasti ve lhůtě 20 až 7 dnů (včetně) před datem zahájení tábora, činí 

stornopoplatek 500 Kč. 

3. Při zrušení účasti ve lhůtě 6 dnů a méně před datem zahájení tábora nebo při 

nenastoupení účastníka na tábor, činí stornopoplatek 80 % z ceny. 

4. Pokud dojde ke zrušení účasti ve lhůtě podle bodu 2 nebo 3 z vážných rodinných důvodů 

nebo z důvodu nemoci účastníka, činí stornopoplatek 10 % z ceny. 

Zrušení účasti v průběhu konání tábora 

1. Pokud dojde ke zrušení účasti v průběhu konání tábora z vlastní vůle nebo z důvodu 

vyloučení z tábora, cena tábora se nevrací. 

2. Pokud dojde ke zrušení účasti z důvodu nemoci účastníka, pak se vrací poměrná část 

ceny tábora (představující denní účastnický poplatek) snížená o fixní náklady na program 

zajišťovaný předem. Důvod uvedený v tomto bodě musí být řádně doložen. 
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Potvrzení o odpovědnosti za škody :  

 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za případné škody, které způsobí moje dítě na 

majetku  CMJ z. s. 

 

 

Potvrzení o zodpovědnosti za dítě během příměstského tábora : 

 

Jsem si vědoma, že organizátor tábora přebírá zodpovědnost za dítě převzetím dítěte od 

rodičů ve stanovený čas příchodu ( tj. mezi 7:30 - 8:00 ) v ICM Jilemnice , a jeho 

zodpovědnost končí vydáním dítěte na tamtéž místě zpět rodičům, v dobu předem 

stanovenou na stejném místě, pokud nebude stanoveno jinak. 

 

Podpis :  ______________________________________________ 

 

Datum :  ______________________________________________ 

 

 

 

V případě nenaplnění turnusů si pořadatel vyhrazuje právo akci zrušit, při zrušení ze strany 

pořadatele, budou uhrazené zálohy a doplatky vráceny. 

 

 

Více informací o táborech můžete žádat na emailu cm.jilemnice@email.cz 


