
          YMCA DAP o.s.            
Závazná přihláška na tábor TSCZ 2010

Pořadatel YMCA DAP – Důvěra, Alternativa, Prostor

Datum a místo konání 12.7. – 22.7.2010 ; Turistická základna v Mařenicích u Liberce. 

Údaje o účastníkovi
Jméno, příjmení, titul

Datum narození

Adresa

Pevná linka

Mobil
E-mail (aktuální, na který 
ti budou chodit informace)

Údaje o rodičích / zákonných zástupcích
Jméno a příjmení 
(matky a otce)
Adresa

Mobil (matky a otce)

Telefon domů

Další potřebné údaje
Strava (umaž, co 
nesouhlasí)

  
 bez masa / s masem

Mám potravinovou alergii: ano / ne

velikost trička XS / S  /  M  /  L  /  XL  /  XXL
Zdravotní omezení / léky:         

Jméno a telefon praktického lékaře:

Zakroužkuj dva workshopy (o přidělení do WS rozhodují vedoucí). Ten, který chceš více, označ 
číslem 1, druhý číslem 2.

tanec    /   drama    /    muzikál   /   kapela – uveď nástroj………………………
Souhlas se zpracováváním a uchováváním osobních údajů.

Dávám tímto souhlas se zpracováváním a uchováváním poskytnutých osobních údajů organizaci YMCA 
DAP, a to po dobu nutnou k realizaci TSCZ 2010, a k interním potřebám organizace.

Prohlášení účastníka tensingového tábora
Prohlašuji, že jsem seznámen s tím, že tensingový tábor je akce určená mladým lidem, kteří rádi zpívají, 
tančí,  dělají  drama  nebo  hrají  na  hudební  nástroje.  Vím,  že  v Tensingu  není  důležité,  abychom  byli 
profesionály! Důležitá je radost ze společné práce a chuť vyzkoušet si něco nového. Vím, že po celou dobu 
tábora bude kladen důraz na učení se vzájemné pomoci,  sebereflexi,  spolupráci,  kamarádství,  a to za 
souběžného rozvoje tří složek lidské osobnosti – duše, ducha a těla.
Respektuji, že tábor je veden v křesťanském duchu dobrovolníky YMCA, kteří předem připravují táborový 
program. Účastním se tábora dobrovolně.
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          YMCA DAP o.s.            
Prohlášení rodičů nebo plnoletých účastníků

Přihlašuji  závazně sebe / své dítě na tensingový tábor, který je pořádán organizací YMCA DAP o.s. a 
souhlasím s jeho cíli a programem. Budu respektovat instrukce pořadatele. Jsem seznámen/-na se všemi 
pravidly (tzn. zákaz požívání alkoholu a jiných omamných látek, systém úhrad a další táborová pravidla) a 
svým  podpisem se  zavazuji  k souhlasu  se  všemi  podmínkami.  Jsem si  vědom/-a  toho,  že  porušení 
stanovených  pravidel  může  zapříčinit  předčasné  ukončení  pobytu  mého  dítěte  (resp.  můj  předčasný 
odjezd z tábora).

Poučení o zasílání přihlášek a o uhrazení účastnického poplatku
Uzávěrka přihlášek je 15.5.2010   !!  

! Upozornění: 
Je nutné, aby zájemci o účast na táboře zaslali přihlášku poštou (obyčejně) do 15. května 2010!!! 
Adresa pro zaslání přihlášky je: YMCA DAP, Rolnická 21A, 74705 Opava 5.

Cena 

• 3.500,- Kč (v ceně je ubytování, strava, doprava v rámci tábora, propagace 
a režijní náklady)

• Nevratná záloha   je 2.000,-Kč (tato záloha musí být zaplacena do termínu 
15.5.2010 a to pouze bankovním převodem)

• Doplatek je   1.500,-Kč (doplatek musí být zaplacen do termínu 9.7.2010 a to 
pouze bankovním převodem)

• Členové YMCA DAP mají slevu 200Kč! (tzn. platí 2000+1300 = 3300Kč)
Úhrada na účet č. ú: 524 764 001 / 5500

Variabilní symbol Používejte (vždy!) prvních šest čísel z rodného čísla účastníka (bez čísel za 
lomítkem!)

Poznámka Jméno a příjmení účastníka do kolonky: poznámka pro příjemce

PODPIS RODIČE / (účastníka staršího 18 let):                         V     …  …                  DNE   …  …

……………….……………..……………………….    
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