
SK BALKAP z.s. (SPORTOVNÍ KLUB BALKAP zapsaný spolek)     IČO: 033 91 639, se sídlem U Školky 738, 264 01 Sedlčany  
+420 777 70 80 34  ballon.balkap@email.cz /www.balkapcup.eu       facebook: https://www.facebook.com/pages/SK-Balkap-zs/829520723765904 

Veškeré Vámi poskytnuté údaje nám slouží k zajištění organizačních náležitostí a bude s nimi nakládáno jako s chráněnými daty.  
 

 

Přihláška dítěte k účasti na dětském táboru (kempu) MOZOLOV 

(v termínu od 23.08.2023 - 27.08.2023) 
Parkhotel Mozolov, Nadějkov - Mozolov 6, 399 01 Milevsko 

(GPS  Parkhotel Mozolov  49°30´24.17´´N  /  14°27´11.37´´E) 
 

Pro děti od 5-ti do 17-ti let (včetně) 
 

Závazně přihlašuji níže uvedené dítě k účasti na dětském táboře pořádaném zapsaným spolkem SK BALKAP z.s.. 
 

 

Rodiče / zákonný zástupce: 
 

Jméno :                                  Příjmení:   

………………………………………..                 

 

Adresa (Ulice/ čp./ Město / PSČ  : 

…………………………...............................................                                                                                                            

 

Telefon :           .. 

email:………………………………………………...                                                  

 

 

 

Údaje o dítěti: 

 
Jméno :                                  Příjmení:   ………………………………………..  

 

Datum narození D/ M/ R :                                        

 
Zdravotní pojišťovna:                                                                                                        

 

Dítě je úrazově pojištěno u:                                                            V případě že není, doporučujeme připojistit!                                                                                        

 

Informace o dítěti (zde uveďte případná zdravotní omezení (např. dieta, pohybové omezení apod.): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mám zájem o potvrzení přijetí přihlášky a platby : SMS      email   

Tel. číslo:   Email:   

 

Možnosti platby: *) Převodem na účet     

CENA 5.700,-Kč (pět-tisíc-sedm-set-korun-českých) 
 

Číslo účtu dětského kempu:  Česká pošta - 267 150 665 / 0300        
(o platbě vyrozumět SK BALKAP sms na tel +420 777 708 034 aby byla včasně učiněna rezervace) 

 

Storno podmínky dní před: 

➢ 59-30: -30% / 29-20: -60% / 19-10: -90%  

➢ méně jak 10 dní před příjezdem je platba není vratná  

V:   Dne:     

   Podpis rodiče (zákonného zástupce) 
Způsob předání (převzetí) dítěte do (z) tábora: 

Dítě bude zavezeno do místa konání kempu Parkhotel Mozolov, Nadějkov - Mozolov 6, 399 01 Milevsko a předáno vedoucímu, nebo zástupci 

vedoucího tábora (kempu) dne 23.08.2023 v rozmezí 10:00 – 11:00h  

 

Závěrečný den 27.08.2023 v rozmezí 10:00 – 11:00h si je povinen dítě převzít jeho zákonný zástupce v místě konání kempu Parkhotel Mozolov, 

Nadějkov - Mozolov 6, 399 01 Milevsko       

 

Podrobnější informace o kempu ke stažení z webu:  https://www.balkapcup.eu/novinky/tabor/srpen-2023/   

 

Pro fakturaci 
Osoba pověřená přijmout fakturu 
 
Jméno /Příjmení:   ……………………………………..                 

 
Ičo:    ………………………………………………………….. 
 
Telefon:  …………………………………………………….. 
 
E-mail:  ……………………………………………………….. 
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