Formulár na záväzné prihlásenie dieťaťa na tábor
Hollywood Dance Camp 2015

Termín tábora: 9.8.-14.8.2015
Objednávateľ: (meno a priezvisko rodiča/zák.zástupcu)
....................................................................................................

Adresa bydliska . ......................................................................................................................PSČ .......................................
Tel. číslo (domov, práca):........................................................... Mobil: ......................... e-mail:............................................
Záväzne prihlasujem svoje dieťa /deti (súrodenci - meno, priezvisko ,dátum narodenia)

1 ...................................................................................................... ...Dátum. narodenia............................
2...................................................................................................... ...Dátum. narodenia ...........................
3..........................................................................................................Dátum narodenia ......................... .
Poistenie: ÁNO

NIE

(poistenie storno ,predčasný odchod z tábora zo zdrav.dôvodov, strata batožiny, úraz s trvalými následkami, škoda
v zariadení)
Sadzba poistného : 1,35 € /dieťa a deň

V Bratislave , dňa

..........................................................................................
Meno, priezvisko a podpis rodiča( zákonného zástupcu)

Pokyny pre rodičov účastníkov Hollywood Dance Camp 2015

Vážení rodičia,
Venujte prosím ešte chvíľku pozornosti nasledujúcim pokynom k zmluve o obstarávaní zájazdu a k platbe.
1) Na základe Vami poskytnutých údajov Vám následne emailom zašleme vyplnenú a podpísanú
zmluvu o obstarávaní zájazdu .
- Prosím skontrolujte si správnosť všetkých údajov
- Ak je všetko správne prosím vytlačte si zmluvu a podpísanú oskenovanú nám ju zašlite späť na
náš email
- Prečítajte si pozorne všeobecné a zmluvné podmienky ako aj osobité podmienky CK , nájdete isch
uvedené aj tu: http://alpenskitravel.eu/files/vseobecne-obchodne-podmienky-o-obstarani-zajazdu.pdf
2) V prípade, že si želáte poistenie (storno zo zdrav.dôvodov, predčasný odchod z tábora zo zdravotných
dôvodov, strata batožiny, úraz s trvalými následkami, škoda v zariadení) prosím označte to , deti nie
sú poistené automaticky iba na požiadanie rodičov
3) do 7 dní od prihlásenia zaplaťte prosím minimálnu sumu alebo sumu podľa dohody v zmluve
o obstarávaní zájazdu bankovým prevodom
Pri úhrade nezabudnite uviesť do poznámky meno dieťaťa
4)

Najneskôr do 10.prac. dní od pripísania platby na náš účet, Vám na Vami uvedený mail v Zmluve
o obst. zájazdu zašleme pokyny k letnému táboru a prehlásenie o bezinfekčnosti.

5)

Pri zaplatení min. zálohy treba doplatok za tábor uhradiť najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt.
Upozornenie: Po uhradení doplatku CK neposiela potvrdenie o platbe, kontaktujeme rodičov len
v prípade, ak doplatok v dátume splatnosti neevidujeme. Pri nedodržaní platobných podmienok má
CK právo rezerváciu zrušiť.

KONTAKTÉ ÚDAJE K PLATBE :
Poštová adresa a názov účtu:
č. účtu:

Alpenski Travel,s.r.o., Romanova 23, Bratislava 85102

2929595655 / 0200

, IBAN / SWIFT: SK560200 0000 002929595655 / SUBASKBX

KS: 0308
Poznámka, účel: Meno dieťaťa
tel., mail:

0911 334 184 , info@activitytravel.eu

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru

