ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA
ČESKO ZPÍVÁ – CAMP 2019
Hudebně a tanečně vzdělávací tábor pořádaný spolkem
TŠ Bonifác, z. s. ve dnech 7. – 13. 7. 2019
v pensionu Radavanice.
PŘIHLÁŠKU VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM.

ÚHRADA CENY CAMPU
Účastník zaplatí cenu campu ve výši 6 990 Kč (1. zálohu a doplatek) na bankovní účet
pořadatele – viz údaje níže. Obě platby budou po jejich přijetí potvrzeny účastníkovi
na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Účastník zaplatí doplatek ceny campu do 30. 5. 2019.
2. DOPLATEK 3990 Kč
(doplatek 4 480 Kč při objednání bezlepkové stravy)

Datum narození:
Adresa trvalého
bydliště:

ÚDAJE PRO PLATBU
Číslo účtu: 130 508 6399 / 0800 (Česká spořitelna)
Variabilní symbol: datum narození ve tvaru ddmmrrrr (např. 13. června 2005 = 13062005).
Pro snazší identifikaci platby uvede soutěžící do zprávy pro příjemce heslo CAMP a své jméno
a příjmení.

Zdravotní problémy:
Příjmení a jméno
zákonného zástupce:
Telefon 2:
(další osoba)

DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY
Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese cesko-zpiva@artpresto.cz
nebo od 9:00 do 17:00 hod na tel. (+420) 725 883 840.

Kontaktní e-mail:

Objednávám bezlepkovou stravu
za příplatek 490 Kč

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

Dne:

Naskenovanou
vyplněnou
přihlášku
odešle
účastník
na
e-mailovou
adresu:
cesko-zpiva@artpresto.cz Přijetí přihlášky bude pořadatelem potvrzeno do 10 pracovních dní
na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce účastníka.

Účastník zaplatí zálohu ceny campu do 5 pracovních dní od odeslání přihlášky.
1. ZÁLOHA 3 000 Kč
(tato záloha je nevratná – rezervace místa)

Příjmení a jméno účastníka:

Telefon zákonného
zástupce:

PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA NA ČESKO ZPÍVÁ – CAMP 2019

Podpis zákonného
zástupce:

