TENISOVÁ AKADEMIE LTC MODŘANY 2005
Přihláška pro žáky TA a další zájemce od 4 let - LETNÍ KEMPY 2017
Jméno:

Příjmení:

Adresa:
Datum narození:

Rodné číslo:

Kontakt na rodiče (mobil a e-mail):
Prosíme zaškrtněte:
Začátečník

Pokročilý
jak dlouho dítě hraje:

Pravák

Levák

Další sporty:
Zdravotní a jiná omezení (strava, alergie atd.):
Termíny kempů - prosíme zaškrtněte, na který kemp a na kolik dní dítě přihlašujete:
KEMP I.
24.7.
25.7.
26.7.
27.7.
28.7.

KEMP II.
21.8.
22.8.
23.8.
24.8.
25.8.

KEMP III.
28.8.
29.8.
30.8.
31.8.
1.9.

Přihlášky do pondělí 17.7.
Splatnost do pondělí 24.7.

Přihlášky do pondělí 14.8.
Splatnost do pondělí 21.8.

Přihlášky do pondělí 21.8.
Splatnost do pondělí 28.8.

CENA ZA 1 DEN KEMPU JE 790,-KČ

Datum:

CENA ZA CELÝ KEMP JE 3.500,- KČ

Podpis rodiče:
← odstříhněte

Tuto část si uschovejte
Všeobecné obchodní podmínky:
1/ Kempy Tenisové akademie LTC Modřany 2005 budou probíhat v prostorách tenisového areálu LTC 2005,Komořanská ulice, 143 00 Praha 4 - Modřany.
2/ Kemp bude probíhat vždy od pondělí do pátku od 9.00 hodin ráno do 17.00 hodin odpoledne.
3/ Náplní kempu je především výuka tenisu a dále pak nejrůznější doplňkové sportovní a kulturní aktivity.
4/ V ceně kempu je zahrnuto kompletní stravování (svačiny, oběd) a pitný režim pro děti
5/ V případě nepřízně počasí bude pro děti zajištěn alternativní program - projekce, společenské hry atd. Nepřízeň počasí není důvodem ke zrušení programu nebo vrácení peněz.
6/ Kemp tenisové akademie bude zorganizován v případě, že do něj bude přihlášeno alespoň 14 dětí.
7/ Pokud se dítě nebude moci kempu zúčastnit z důvodu nemoci a rodič toto oznámí alespoň 1 den před jeho zahájením, vzniká nárok na vrácení již zaplacených peněz.

Seznam potřebných věcí, které by dítě mělo mít s sebou:
* tenisovou raketu, tenisky
* náhradní oblečení pro případ zmoknutí, čepice / klobouček proti slunci, šátek na hry
* plavky, ručník, opalovací krém, boty na přezutí (pantofle/sandály), vlastní láhev na pití (podepsanou) a drobné na zmrzlinu apod.

Číslo účtu pro platby za kempy: 316038603/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte a "kemp + termín"

