Závazná přihláška na příměstský tábor
Přihláška je zároveň smlouvou o poskytnutí služby mezi rodičem a Ulitou.
29. a 30. 10. 2018
Termín: ___________________________, čas příchodu a odchodu_____________________,
příchod od 6:30 do 8:30, odchod od 16:00 do 17:30

Přihlašuji své dítě _________________________________________________________,
Adresa __________________________________________________________________,
Datum narození___________________, zdravotní pojišťovna ______________________.
Zdravotní problémy, alergie__________________________________________________.
Jméno a příjmení zákonného zástupce _________________________________________
kontakt – mobil, e-mail _____________________________________________________
Podpis rodičů (zákonných zástupců)___________________________________________
Čtěte! Důležité informace!
*Na dotovanou cenu tábora mají nárok rodiče (zákonní zástupci)dětí, kteří doloží: a) že jsou zaměstnaní;
b) že vykonávají podnikatelskou činnost; c) že v případě nezaměstnanosti práci aktivně hledají; d) že jsou
zapojeni v procesu vzdělávání, či rekvalifikace. Plná cena tábora bez dotace je 600,- Kč.
Přihlášku odevzdejte co nejdříve v recepci nebo kanceláři DDM ULITA BROUMOV, Komenského 245, Broumov
550 01 nebo vyplněnou kopii e-mailem (nejlépe formát PDF), (telefon - 491 521 381, E-Mail – ulita@ulita.org ).
Další informace obdržíte na základě odevzdané přihlášky, nebo na www.ulita.org, (mobil 608 412 618).
Cena a termín zaplacení: Za službu 0,- Kč*, za stravu a materiál 600,- Kč, tábor musí být zaplacen předem.

Závazná přihláška na příměstský tábor
Přihláška je zároveň smlouvou o poskytnutí služby mezi rodičem a Ulitou.
29. a 30. 10. 2018
Termín: ___________________________, čas příchodu a odchodu_____________________,
příchod od 6:30 do 8:30, odchod od 16:00 do 17:30

Přihlašuji své dítě _________________________________________________________,
Adresa __________________________________________________________________,
Datum narození___________________, zdravotní pojišťovna ______________________.
Zdravotní problémy, alergie__________________________________________________.
Jméno a příjmení zákonného zástupce _________________________________________
kontakt – mobil, e-mail _____________________________________________________
Podpis rodičů (zákonných zástupců)___________________________________________
Čtěte! Důležité informace!
*Na dotovanou cenu tábora mají nárok rodiče (zákonní zástupci)dětí, kteří doloží: a) že jsou zaměstnaní;
b) že vykonávají podnikatelskou činnost; c) že v případě nezaměstnanosti práci aktivně hledají; d) že jsou
zapojeni v procesu vzdělávání, či rekvalifikace. Plná cena tábora bez dotace je 600,- Kč.
Přihlášku odevzdejte co nejdříve v recepci nebo kanceláři DDM ULITA BROUMOV, Komenského 245, Broumov
550 01 nebo vyplněnou kopii e-mailem (nejlépe formát PDF), (telefon - 491 521 381, E-Mail – ulita@ulita.org ).
Další informace obdržíte na základě odevzdané přihlášky, nebo na www.ulita.org, (mobil 608 412 618).
Cena a termín zaplacení: Za službu 0,- Kč*, za stravu a materiál 600,- Kč, tábor musí být zaplacen předem.

