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 Každý den od 9:00 do 16:30 

•  Tábor se uskuteční od 4.7. – 8.7. 2022

•  Je vhodný pro děti od 6 do 18 let

•  Sraz dětí každy den od 8:30- 9:00

•  Odchod dětí každý den od 16:00 – 16:30

•  Tábor se ponese v duchu celotýdenní táborové hry založené na

   osvojení a rozvoji golfových dovedností a pohybových

   schopností formou her

•  Součástí tábora je přespání v klubovně I. GOLF CLUB MOST,

   které se uskuteční ve středu 6.7.2022. Součástí tohoto večera bude hra

   se světelnými golfovými míčky, táborák a promítání filmu.

   Na tento den prosím, aby sebou měly děti spacák, věci na převlečení,

   teplejší oblečení na večer a věci na ranní a večerní hygienu.

•  V ceně příměstského tábora je také výlet do mostecké Jump Arény 

   na 2 hodiny, který se uskuteční v pátek 8.7.2022. Prosím aby děti měly

   sebou láhev na pití a ponožky do Jump Areny pokud je mají. 

   Vyzvedávání dětí bude tento den probíhat mezi 16:00 - 16:30 

   v Jump Aréně

•  Tábor bude zakončen vyhlášením a odměněním vítězů.

•  V rámci příměstského tábora bude pro děti zajištěn každý den

  oběd, ovoce, dopolední a odpolední svačina a pitný režim

•  V případě nutnosti jsme schopni zapůjčit dětem golfové Vybavení

golfovýgolfový

Níže přiloženou přihlášku prosím zasílejte
na email: marinkov.naty@gmail.com

    I . Golf Club Most, o.s . , Skyřická 44, Most 434 01

Cena příměstského tábora je

 4200,-Kč



    I . Golf Club Most, o.s . , Skyřická 44, Most 434 01

Platbu ( 4.200,-Kč) prosím uhraďte bezhotovostním převodem 
na bankovní účet: 

Číslo účtu:                          915 208 643 / 0300 
VS:                                       rodné číslo dítěte 
Poznámka pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte 

Pokud nebude platba připsána na účet příjemce do prvního dne tábora, vyhrazujeme si právo 
přenechat místo jiným klientům nebo dítě na příměstský tábor nepřijmout. 

Souhlasím se zpracováním a evidenci mnou poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto Údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
pro účely osobních zájmů I. Golf Club Most. Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být použity pro propagaci 
I. Golf Club Most. 

V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny. V případě  vážných kázeňských  či zdravotních problémů 
zabezpečím na vlastní náklady předčasný odjezd dítěte v nejkratším možném termínu. 

Přihláška na
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ÚDAJE O DÍTĚTI

ÚDAJE O RODIČI / ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Jméno:

Příjmení:

E-mail:

Telefon:

Adresa:

Podpis rodiče / zákonného zástupce Datum:
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