
Termín: 

Prihláška na tábor

vyzdivihne rodič OSOBNE,

môže odísť SAMOSTATNE,

vyzdvihne INÁ POVERENÁ OSOBA:

Začiatočník

Mierne pokročilý

Pokročilý

Podpis rodiča:Dátum:

Dieťa z táboru:

JÚL

Rodné číslo dieťaťa:

Meno a priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia dieťaťa:

Tenisová úroveň:

Meno a priezvisko rodiča:

Telefónne čísla rodičov:

Adresa:

e-mail rodiča:

12 - 16. 8. 2019

19 - 23. 8. 2019

AUGUST

Svojim podpisom udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov pre interné účely združenia, súhlasím s 

prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov pre marketingové účely klubu bez nároku na honorár.

1 - 5. 7. 2019

8 - 12. 7. 2019

15 - 19. 7. 2019

22. - 26. 8. 2019



Cennik:  

Cena za tábor 125€/os.

35€/os.

Spôsob platby:

Bankovým prevodom na  účet: TC MIHAL

číslo účtu: 2801108619/8330 

IBAN: SK89 8330 0000 0028 0110 8619

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol (VS): Dátum narodenia dieťaťa

Poznámka platiteľa: Meno - termín tábora (Jožko Mrkvička  1 - 5.7.2019)

Súrodenci

1 Deň

Informácie pre rodičov k platbe

120€/os.

Prihlásenie:

Prihlásiť svoje dieťa môžete prostredníctvom Prihlášky, ktorú vyplnenú a podpísanú posielajte na e-mail 

tenisovapripravka@gmail.com. Po odoslaní prihlášky  treba uhradiť poplatok za tábor podľa táborového 

cenníka, na číslo účtu uvedené v informáciach o platbe!!!Po prijatí prihlášky a pripísaní platby na účet, 

Vás budeme informovať o zaradení do tábora e-mailom. 

Storno poplatok:

20% z uhradeného poplatku – zrušenie účasti 5-14 dní pred nástupom do tábora,

50%  z uhradeného poplatku – zrušenie účasti menej ako 5 dní pred nástupom do tábora,

100% z uhradeného poplatku – zrušenie účasti v deň nástupu do tábora alebo počas tábora,

- V prípade zrušenia účasti je možnosť nájsť za seba náhradníka. 

- V prípade, že dieťa bude z táboru vylúčené kvôli zlému chovaniu, peniaze rodičom nebudú vrátené.

- Minimálny počet pre uskutočnenie tábora je 6 detí. V prípade nedostatočného počtu detí sa tábor 

neuskutoční a poplatok za tábor Vám bude vrátený v plnej sume. 

Podmienky nástupu na tábor:

- Odoslaná príhláška a zaplatený poplatok za tábor.

- Čestné prehlásenie rodičov o zdravotnom stave dieťaťa.

- Fotokópiu preukazu poistenca.

Dátum: Podpis rodiča:


