
Závazná přihláška na příměstský tábor JEREMI 
 
 
 

 
10. 7. – 14. 7. 2017 badmintonový kemp 
17. 7. – 21. 7. 2017 sportovní příměstský kemp 
24. 7. – 28. 7. 2017 sportovní příměstký kemp 
31. 7. – 4. 8. 2017 badmintonový kemp 

Jméno a příjmení dítěte  

Věk k 1. 1. 2020  

Telefon na rodiče  

E-mail na rodiče pro zaslání informací  

 

Platbu uhradím (označte) v hotovosti na recepci sportovního centra 

převodem na účet č. 2901058487/2010 

VS vám bude přidělen po odevzdání přihlášky na uvedený e-mail 
 
PLATBA MUSÍ BÝT UHRAZENA NEJPOZDĚJI DO 31. 1. 2020 

 
Jsem seznámen(a), že dítěti nemám na příměstský tábor dávat žádné cennosti (šperky, mobilní telefon apod.) a lektoři 
nenesou odpovědnost za jejich případné poničení či odcizení. Podpisem přihlášky souhlasím se zpracováním výše 
uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, v aktuálním znění.   
  
Podpisem přihlášky beru na vědomí, že provozovatel příměstského tábora SK JEREMI, z.s. odpovídá za mé dítě pouze  
po dobu jeho pobytu na příměstském táboře po převzetí od zákonného zástupce.  
  
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s obsahem Provozního řádu SK JEREMI, z.s., který je zveřejněn 
v elektronické podobě na www.jeremi.cz a v tištěné podobě v budově JEREMI.  
Beru na vědomí, že z průběhu táborových aktivit může být pořizován obrazový záznam, který však bude využíván 
výhradně k prezentaci činnosti příměstských táborů JEREMI. 
 
 
V                                              Dne  
                                                                                                              jméno a podpis zákonného zástupce 
 
Tuto přihlášku prosím odevzdejte na recepci sportovního centra JEREMI, zašlete poštou na adresu SK JEREMI, z.s., 
Jeremiášova 2581/2, 155 00 Praha 5, nebo naskenovanou (s podpisem) zašlete elektronicky na info@jeremi.cz.

JEREMI 
pro      děti

STORNO POPLATKY: 
do 14 dnů před začátkem kempu – 50 % z celkové ceny, méně než 14 dnů před začátkem kempu – 100 % z celkové ceny

Termín příměstského tábora: 
17. 2. – 21. 2. 2020     jarní sportovní příměstský tábor 

cena 3 290 Kč
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