LETNÍ TANEČNÍ A POHYBOVÝ
TÁBOR 2019
Spolek TŠ Bonifác, z. s. pořádá o velkých prázdninách v Radvanicích
letní taneční a pohybový tábor pro děti a mládež.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA
TÁBOR 2019
Letní taneční a pohybový tábor TŠ Bonifác ve dnech 7. – 13. 7. 2019
v pensionu Radvanice.
PŘIHLÁŠKU VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM.

PROGRAM:

TERMÍN:
MÍSTO KONÁNÍ:
UBYTOVÁNÍ:

STRAVA:
CENA:

PLATBA TÁBORA:

POŘADATEL:
VEDOUCÍ
TÁBORA:
DALŠÍ
INFORMACE
A DOTAZY:

Taneční, pohybové, hudební, výtvarné aktivity; zábavné, zážitkové
a interaktivní hry; procházky v přírodě; táborová olympiáda, …
Taneční workshopy pod vedením profesionálních tanečníků
z Prahy. Pro děti z Capoeiry různorodé pohybové sportovní
aktivity, kruhové tréninky s profesionálním fitness trenérem
a lektory z Bonifáce.
7. – 13. července 2019 (6 nocí)
Pension Radvanice (Radvanice 170, Trutnov – Radvanice, 542 12)
Čtyř až šestilůžkové pokoje
Oddělené dámské a pánské sprchy a toalety, WIFI zdarma, společenská
místnost, TV, stolní tenis, tělocvična, restaurace s venkovní zahrádkou
5x denně, neomezený pitný režim
3 190 Kč / člen TŠ Bonifác
3 500 Kč / ostatní (nečlen TŠ Bonifác)
Spolu s přihláškou se hradí nevratná záloha ve výši 500 Kč.
Doplatek ceny ve výši 2 690 Kč pro členy TŠ Bonifác / 3 000 Kč pro
nečleny TŠ Bonifác je třeba uhradit nejpozději do 30. 5. 2019 hotově
v kanceláři spolku nebo převodem na účet spolku: 130 508 6399 / 0800
(variabilní symbol: datum nar. dítěte (rok měsíc den – rrrr mm dd),
do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte pro snazší
identifikaci plateb)

Příjmení a jméno účastníka:
Datum narození:
Adresa trvalého
bydliště:
Zdravotní problémy:
Příjmení a jméno
zákonného zástupce:
Telefon zákonného
zástupce:

Telefon 2:
(další osoba)

Kontaktní e-mail:

Vyplněním a podpisem této přihlášky dávám souhlas spolku TŠ Bonifác, z. s. se zpracováním osobních
údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Pokud budete požadovat pro svého zaměstnavatele fakturu, je nutné
nahlásit potřebné údaje k jejímu vystavení (název firmy, adresa, IČO,
jméno zaměstnance a dítěte, které má být účastníkem tábora).

Dále uděluji souhlas s pořizováním fotografií, videozáznamů a jiných datových záznamů účastníka
při aktivitách tábora. Tato dokumentace bude použita jako propagační materiály této akce a činnosti
spolku (web, sociální sítě, informační letáky, tiskové zprávy, …).

TŠ Bonifác, z. s.
(Cesta osvobození 712, Rtyně v Podkrkonoší, 542 33, IČO: 26638347)

S přihláškou hradím zálohu ceny tábora ve výši 500 Kč, doplatek ceny ve výši 2 690 Kč pro členy
TŠ Bonifác / 3 000 Kč pro nečleny TŠ Bonifác uhradím nejpozději do 30. 5. 2019

Lektoři tanečních souborů a kroužku Capoeiry z TŠ Bonifác,
profesionální tanečníci z Prahy. Hlavní vedoucí: Iveta Nývltová

Dne:

e-mail: bonifac.tanecniskola@seznam.cz,
tel.: 603 546 021 (paní Nývltová), 725 883 840 (paní Brojarová)

Podpis zákonného
zástupce:

