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Letní TÁBORY 2020 

SUMMER CAMPs with ENGLISH TEACHERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* jedinečné táborové příběhy  
připravené a vedené výlučně  ANGLICKÝMI LEKTORY s podporou filmových 

příběhů v originálním anglickém znění * 
* nonstop anglická komunikace v přátelském prostředí * 

* 1 rodilý mluvčí = 6 dětí * sportovní instruktor * 

 

WORKSHOPY   ROZHEDNA  DIVOKÁ FAUNA 

PROJEKTY A HRY  LES A ŘEKA  SPORT 

TĚLOCVIČNA, HŘIŠTĚ VÝLETY          VÝTEČNÁ KUCHYNĚ 

 
 

PETER PAN                     
TINTIN  

13. –19.7.2020                                       
19. – 25.7.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=kpUNUKDBhRA       

https://www.youtube.com/watch?v=xz3j8gKRUTg 

 
 

 MÍSTO KONÁNÍ:  Frýdlantský výběžek, penzion Albrechtova vyhlídka 
 

CENA all inclusive: 
1 (2) týdny 8.850 Kč (14.550 Kč)  

VČ.DPH  a DOPRAVY 

BONUSY A SLEVY:  
sourozenecká 20% ze základní ceny  
pro naše absolventy 5-20% ze základní ceny                                                                   
* slevu lze uplatnit pouze na jeden týden a slevy se nesčítají 
 

DOBRÉ DŮVODY proč s  námi: RADOST,  TRADICE  A ZKUŠENOSTI,  ZÁBAVA  A  

NADŠENÍ,  LIDÉ, NÁPADY, INSPIRACE, PROFESIONALITA  

A  ZODPOVĚDNOST 

http://www.klckrystof.cz/
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
Summer Camp-letní tábor v angličtině 2020 

ALBRECHTOVA VYHLÍDKA 
 

Údaje o dítěti   

Jméno:
 

  

 Příjmení: 

Datum narození:   

Název MŠ/ZŠ,  

kterou dítě navštěvuje? 

 

 

 

  

Úroveň angličtiny  

(stručný popis): 

 

 

 

  

Údaje o rodičích   

Matka   

Jméno: 
 

 

 Příjmení: 

Telefon: 
 

 E-mail: 

Otec   

Jméno: 
 

 

 Příjmení: 

Telefon: 
 

 E-mail: 
 

 

Závazně přihlašuji své dítě na Summer Camp 2020, a to  

v termínu: 

13.-19.7.2020* 

19.7.-25.7.2020* 

                              *vaší volbu zakroužkujte 
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Beru na vědomí, že nejpozději v den podpisu závazné přihlášky 

zaplatím zálohu 5.000/1 týden (7.000/2 týdny) Kč.  

Doplatek bude proveden do 26.6.2020. 
 

 

Způsob platby*:   uvedené částky zahrnují DPH 21% 

 platebním příkazem č.b.ú.604242051/0100 

(prosím uvést do popisu k platbě jméno dítěte) 

 

Storno podmínky: 

zrušení přihlášky do 1.6. příslušného roku vč.= storno-poplatky ve výši 50% 

zrušení přihlášky po 1.6. příslušného roku vč.= storno-poplatky ve výši 100% 

 

 

Souhlasím s převozem k lékaři v případě akutní potřeby  

 

ANO-NE* 

 

Souhlasím s dopravou realizovanou placeným dopravcem  

 

ANO-NE* 

 

Souhlasím s pořizováním foto- a video-dokumentace 

během pobytu dítěte na SC. Tato dokumentace slouží 

výhradně interním potřebám školy. 

 

 

(nehodící se škrtněte) 

ANO-NE* 

 

 

Obdržením přihlášky je Vaše dítě závazně přihlášeno na Vámi zvolený 

termín Summer Camp 2020. 

Svým podpisem beru na vědomí výše uvedené informace a uděluji 

souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely naší komunikace 

a prezentace dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 
 

 

datum         podpis rodičů 
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