
TS Stopař Ostrava 
registrované u MV ČR čj.: VS/1-1/44024/00-R 

IČO: 706 31 425,  Urxova 487, Ostrava-Poruba 
 
 

PŘIHLÁŠKA 
 

na letní tábor 2020 
 
 
 
pořádaný ve dnech 18. 7. 2020 – 1. 8. 2020 na táborové základně v Bohuslavicích 

u Konice, okr. Prostějov 
 

             Cena poukazu   
4.400,- Kč 

 
 
Jméno a příjmení: ___________________________________________________ 
 
Rodné číslo: _________________________________________________ 
 
Adresa bydliště: ______________________________________________   
 
___________________________________PSČ: ____________________ 
 
Zdravotní pojišťovna dítěte:____________________________________ 

 
Jméno zákonného zástupce: ____________________________________ 
 
Telefonní spojení: ____________________________________________ 
 
Email: _____________________________________________________ 
 
V_________________________________ Dne _____________________ 
 
 
 
V souladu s GDPR svým podpisem zároveň souhlasím, aby fotografie a 

videa pořízená na LT TS Stopař mohla být zveřejněna na webových stránkách TS 

STOPAŘ a sociálních sítích. 

 
 
Podpis zákonného zástupce (rodiče):  
 
 

 

 



Smluvní cena poukazu 4.400,- Kč zahrnuje: 
 
Strava ve výši:          2300,- Kč 
Cestovné:   1000,- Kč 
Ubytování:     600,- Kč 
Pojištění:    200,- Kč 
Materiál a ostatní:    300,- Kč 
 
 
Storno poplatky účtované sdružením Stopař při zrušení přihlášky na pobyt 
účastníka: 
- ze zdravotních důvodů ve výši 10% z celkové částky poukazu  
- z rodinných důvodů ve výši 20% z celkové částky poukazu 
 
Předčasné ukončení pobytu účastníka:  
- ze zdravotních důvodů ve výši 50% z celkové částky poukazu  
- pro závažné porušení táborového řádu ve výši 100% z celkové částky poukazu  
- při odjezdu po uplynutí 3/4 pobytu ve výši 100% z celkové částky poukazu 
 
Nepřehlédněte! 
 
Vyplněnou přihlášku na tábor odevzdejte do 31. 5. 2020 

Poukaz uhraďte do 15. 6. 2020 na účet  
číslo 670100-2204146692/6210, VS – rodné číslo, KS - 0308. 
 
V případě neodevzdané přihlášky a neuhrazení poukazu ve stanovených 

termínech je zájemce vyřazen ze seznamu účastníků a jeho místo 

obsazeno náhradníkem. 
 

Upozornění !  
Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobí se pokynům vedoucího 

tábora. Vážné porušení táborového řádu může vést k navrácení účastníka rodičům 

na vlastní náklady. 

 

 

Další informace získáte: 
Martin Suja:      605 850 966, suja.m@seznam.cz 

Tomáš Velička: 732 508 463, tomas.velicka@email.cz  

www.tsstopar.cz 
 
 

Přihlášku vytiskněte, vyplňte a předejte nám ji na nějaké naší akci nebo pošlete 

na adresu: 

  
Martin Suja 

Bulharská 1422/19 

Ostrava Poruba 

708 00 

http://www.tsstopar.cz/

