
Závazná přihláška na Fantasy a MtG tábor 2021 

 

Pořadatel:   spolek Dreamweavers, IČO: 05721270 
Termín tábora:  26. 7. – 8. 8. 2021 
Místo konání: tábořiště Kachlička v blízkosti obce Splav, okres Humpolec 
Cena:   4.900,-Kč (190,-€) / 5.900,- Kč (230,-€) (nehodící se přeškrtněte) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jméno a příjmení účastníka .............................................................................................. 

Datum narození ................................................................................................................ 

Adresa trvalého bydliště ....................................................................... PSČ ................... 

Domácí klub / herna / město.............................................................................................. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce ............................................................................ 

Telefon.................................................e-mail ................................................................... 

Kontaktní adresa (pokud je jiná než u dítěte) ................................................................... 

Upozorňuji na tato zdravotní omezení dítěte (alergie, léky, apod.) .................................. 

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

Dítě je: plavec - neplavec 

Zkušenost s Magicem: nikdy nehrál - začátečník - pokročilý 

DCI číslo (Identifikační číslo používané pro registraci na turnaje. Nemáte-li, na táboře 
jej získáte): nemám - mám a neznám - mám: …............................................................... 

Prohlášení rodičů 

Prohlašuji tímto, že jsem v této přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace, týkající se zdravotního stavu dítěte. 
Případné změny zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením 
tábora. Současně prohlašuji, že v případě závažných zdravotních problémů dítěte nebo vážných kázeňských 
přestupků zajistím odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin. 
 
Stornovací poplatky 

Vybavení tábora nakupujeme dle počtu přihlášených účastníků, čím později je teda přihláška zrušena, tím větší 
náklady tím pro nás vznikají. Storno poplatky proto pokrývají takhle způsobené náklady. 100 % vracíme při stornu do 
konce dubna, 50 % z ceny tábora vracíme při stornu do konce května, 25 % z ceny tábora vracíme při stornu do 15 
dní před táborem, 0 % z ceny tábora při stornu 14 dní před táborem, 100% vracíme při nahrazení jiným účastníkem. 
V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora vyloučen. V takovém případě hradí 
zákonný zástupce veškeré náklady spojené s ukončením pobytu a provozovatel nevrací účastnický poplatek. 
Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností. 
 
Každý účastník odevzdá při odjezdu potvrzení o očkování, testování nebo prodělání nemoci COVID-19, „Prohlášení 
zákonných zástupců účastníka letního tábora“, „Zdravotní způsobilost dítěte“ (potvrzenou od praktického lékaře) 
nebo „Lékařské potvrzení o způsobilosti pracovat s dětmi“ (potvrzenou od praktického lékaře), průkazku zdravotní 
pojišťovny (stačí kopie), „Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte“. Bez těchto 
dokumentů není možno dítě na tábor přijmout! 

 
 
 
 
 

Dne:     podpis zákonného zástupce 


