
            

     ODESLÁNÍ ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY : 

• elektronicky  na e-mail :    bednarikova@ddm.pb.cz 

• nebo písemnou formou – odevzdáním (zasláním) vyplněné přihlášky na adresu  
Dům dětí a mládeže, Pod Šachtami 294, Příbram IV (s označením PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR).  

 

           TERMÍN PRO ZAPLACENÍ TÁBORA :  do jednoho měsíce od potvrzení přijetí přihlášky 

 

           ZPŮSOB PLACENÍ : 

• převodem na účet DDM - 71129813/0300 (jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo účastníka),       

• v  hotovosti přímo v DDM Příbram;    

• fakturou pro zaměstnavatele rodičů, kterou vám na vyžádání vystaví pracovníci DDM; 

• v případě zrušení tábora z důvodu protipandemických opatření vám budou peníze vráceny zpět  
      do konce září 2021. 
 

            ZMĚNY v termínu zaplacení a způsobu platby možno dohodnout individuelně s pracovnicí 
            DDM Příbram – (tel. 601 234 425 – Marcela Bednaříková). 
 

            DALŠÍ INFORMACE (Pokyny pro účastníky, Potvrzení o bezinfekčnosti, aj.) - na webových stránkách -  
            www.ddmpribram.cz.  
                           V případě dotazů vám bližší informace rádi upřesní pracovníci DDM Příbram. 
                                          Marcela Jelínková, tel. 607 529 763, jelinkova@ddm.pb.cz 

  (zde odstřihnout) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             

                    Závazná přihláška - Nadějkov 2021 
 

                                       LETNÍ TVOŘIVÝ TÁBOR    -    11.7. - 20.7.2021  (neděle - úterý) 

                                                                Cena : 4.050,- Kč                                     
                                                                                                                                                                                       

Příjmení a jméno :   ....................................................Adresa bydliště : .........................................PSČ :............ 
 
Datum narození :   ...................................Rodné číslo: ................................ Zdravotní pojišťovna :………………. 
 

E-mailová adresa :* ....................................................................... Telefon : …………………………………………………. 

* Na uvedený e-mail vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.  

      Vyplněním údajů souhlasíte, aby pořadatel tábora dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
      v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků tábora. 
                       Všechny uvedené údaje jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu DDM Příbram.  
 

Zájem o umístění dítěte v oddíle společně s : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Dítě je  :        plavec                     částečný plavec                           neplavec                             (zaškrtněte)       
 
Mám zájem o doplňkový program – opakování učiva ze ZŠ (cena + 800,- Kč).      ano                     ne 
Prohlášení 
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí v době pobytu na dětském táboře na 
vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji 
tuto škodu uhradit. Provozovatel neručí za ztráty a zničení cenností (drahé kovy, elektronika apod.).  
Všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu.  
Prohlašuji dále, že souhlasím s případným umístěním fotografií z tábora na internetových stránkách DDM Příbram.  
 
                                                                                                                                                                                            
                  ............................................................................                 .............................................................................. 
                                                     datum                                                                         podpis rodičů/zákonných zástupců  
               
 Vyplňují pracovníci DDM :       Datum doručení…………………………             Pořadové číslo…………………….. 

http://www.ddmpribram/
mailto:jelinkova@.ddm.pb.cz

