
Přihláška na Příměstský tábor v Jojo Gym  19.2. - 23.2.2018

Jméno a příjmení            ……………………………………………………………………….…………………………………..……..

Datum narození               ………………………………………………………………………….……………………...….…….…….

Zdravotní pojišťovna      ………………………………………………………………....…..…………………….….….……………..

Bydliště                             ……………………………………….……………………………..………….………..…....……………….

Kontakt na rodiče ( zákonného zástupce )

Jméno a příjmení            …………………………………………………………………..………….……..…..….….…...…..……..

Telefonní kontakt            ……………………………………………………………………...…….….….……………….…………….

E-mail                                ………………….…………………………………………….…..…..……..…..……………………………

Přihlašuji svou dceru / syna na příměstský tábor ve sportovním a zábavním centru Jojo Gym ve 
dnech : 19.2. - 23.2.2018.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a se smluvními podmínkami Jojo Gym s.r.o. a beru je 
na vědomí.
Rovněž beru na vědomí, že celou částku 3.650,- Kč je nutné uhradit nejpozději do 31.1.2018, a to 
buď převodem na bankovní účet číslo 3904209329 / 0800. Jako variabilní symbol uveďte 52 a do 
textu pro příjemce Jméno dítěte, nebo v hotovos  či platební kartou na recepci Jojo Gym.

Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a údajů o zdravotním stavu dítěte pro 
potřeby Jojo Gym s.r.o.
Též souhlasím s uveřejněním fotografií mého dítěte na propagačních materiálech Jojo Gym s.r.o.

Dítě bude na tábor docházet :* 

a) samostatně                b) v doprovodu rodiče nebo jiné dospělé osoby

Dítě bude domů odcházet :*

                                       a) samostatně                b) v doprovodu rodiče nebo jiné dospělé osoby

* nehodící se škrtněte

Informace pro vedoucího akce týkající se zdravotního stavu dítěte, popř. Jiná důležitá sdělení :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                            
                               
                                Datum                                                                                Podpis 

……………………………………………………………………
Jojo Gym s.r.o., 5. května 1064, 252 29 Dobřichovice , www.jojogym.cz, recepce@jojogym.cz, 778 769 522

          



Smluvní podmínky
 

  

Cena 
Cena akce je stanovena z následujících položek: náklady na stravu, náklady na trenéry a pronájem 
tělocvičny, náklady na materiál na soutěže, tvořivou činnost atd., náklady na odměny a ceny.
      

 Přihlášení 
Zákonný zástupce vyplní závaznou přihlášku a odevzdá na recepci Jojo Gym nebo odešle e-mailem 
na recepce@jojogym.cz.

   

 Platba 
Celou částku je nutné zapla t společně s podáním přihlášky buď v hotovos  na recepci nebo 
bankovním převodem na účet č.3904209329/0800. Jako variabilní symbol uveďte 52 a do textu pro
příjemce Jméno dítěte.

      

 Zrušení účas
Zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte) je možné pouze elektronicky na 
výše uvedené e-mailové adresy.
Storno poplatky :

 70% z ceny při zrušení 1 – 10 dní před konáním akce,
 100% z ceny při zrušení v den konání akce.
 Při zrušení účas  v případě onemocnění nebo úrazu dítěte činí storno poplatek 100 Kč + již 

prokazatelně vynaložené náklady.
 Při zrušení účas  na akci bez udání důvodu nebo na základě osobního rozhodnu  se 

zaplacená částka nevrací.
 Při zrušení účas  z vážných rodinných či jiných závažných důvodů bude vrácena částka po 

odečtení dosud vzniklých nákladů.
 Při zrušení účas  dítěte organizátorem akce z vážných kázeňských důvodů budou rodiče 

vyrozuměni, aby si dítě na vlastní náklady vyzvedli a bude jim vrácena část ceny po odečtení
dosud vzniklých nákladů, včetně nákladů za stravu za celou plánovanou dobu akce.

Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci, které budou mít s sebou na akci, Jojo Gym 
s.r.o. neručí.

 Skutečnost, že zákonný zástupce seznámil s těmito smluvními a storno podmínkami, stvrzuje svým 
podpisem na přihlášce na akci.

V Dobřichovicích 4.1. 2018


