Přihláška JUMP ÚSTÍ
Název akce:……………………………………………….
Datum:……………………..
Kontaktní údaje na účastníka:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Zdravotní omezení:

Kontaktní údaje na rodiče:
Jméno a příjmení:
Vztah k dítěti:
Telefon:
Email:

Osoby oprávněné k vyzvednutí dítěte:
Jméno a příjmení/vztah k dítěti/telefon
Jméno a příjmení/vztah k dítěti/telefon

Příchod/odchod samostatně

Všeobecné podmínky
Souhlasím s všeobecnými podmínkami-viz příloha ke stažení
Účastník / zákonný zástupce, odesláním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím
fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených
v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z
důvodu konání dětského tábora, pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí
pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.
Dále účastník/zákonný zástupce souhlasí a prohlašuje, že byl seznámen s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti
JUMP Ústí, s.r.o. a s cenou pobytu a veškerých příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího
formuláře.
V Ústí nad Labem, dne………………
……………………………………

podpis zákonného zástupce







Platební možnosti
Převodním příkazem na konto JUMP ÚSTÍ, s.r.o - 5466196319/0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo.
Poštovní poukázkou typu A na konto JUMP ÚSTÍ, s.r.o – 5466196319/0800. Stačí vyplnit jméno účastníka a jako
variabilní symbol rodné číslo dítěte.
Vkladem na účet JUMP ÚSTÍ, s.r.o. – 5466196319/0800 na kterékoli pobočce České spořitelny jako variabilní
symbol používejte rodné číslo.
Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě
objednávky a faktury na konto JUMP ÚSTÍ, s.r.o.
Platbu je možné provést přímo na recepci v provozovně JUMP Ústí, Jateční 51, Ústí nad Labem.
Ke všem platbám prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury, nebo rodné číslo.

Termín plateb

Celková cena tábora je splatná do 14. dní od obdržení e-mailu s potvrzením přihlášky na tábor a fakturou. V případě
přihlášení na tábor 14 dní a méně před začátkem daného turnusu je celková cena tábora splatná den před začátkem turnusu,
na který je zákazník přihlášen.
Nedodržení platebních termínů bez předchozí konzultace bude považováno za ztrátu zájmu o pobyt a může vést ke zrušení
přihlášky na tábor.

Sleva na tábor
Sleva na sourozence – poskytujeme slevu 100 Kč za každého dalšího sourozence.





Storno podmínky
100% z ceny pobytu při neomluvení se z akce
0 Kč v případě náhradníka z Vaší strany
0 Kč při doložení lékařské zprávy
Všechny žádosti o vrácení peněz včetně zrušení pobytu podejte, prosím, písemně na adresu sídla JUMP ÚSTÍ, s.r.o.
nebo prostřednictvím e-mailu: manager@jumpusti.cz. Veškeré storno platby a vrácení peněz se vyřizuje až po
skončení tábora.

Rodiče svým podpisem na přihlášce souhlasí s tím, že děti budou svůj čas trávit i venku, mimo prostory JUMP ÚSTÍ. (Platí
pro příměstské tábory).

