
Termín: 

8. -12. 7. 2019

22. - 26. 7. 2019

5. - 9. 8. 2019

Prihláška na tenisový tábor Oukey Tenis Čierna Voda

             galikova@oukeytenis.sk , www.oukeytenis.sk

vyzdivihne rodič,

môže odísť samostatne,

vyzdvihne iná poverená osoba, napr. babka:

Podpis rodiča:Dátum:

Rodič

Dieťa

Meno a priezvisko povereného rodiča:

Telefónne čísla rodičov:

E-mailová adresa povereného rodiča:

Meno a priezvisko dieťaťa:

Svojim podpisom udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o

zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov pre interné

účely združenia, súhlasím s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov pre

marketingové účely klubu bez nároku na honorár.

Dátum narodenia dieťaťa:

Tenisová úroveň:

Info o zdravotnom stave, alergiách:

Dieťa z táboru:



Prihlásenie a poplatok:

Prihlásiť svoje dieťa môžete prostredníctvom Prihlášky, ktorú vyplnenú a podpísanú posielajte na emal 

galikova@oukeytenis.sk . Po prijatí prihlášky a potrvrdení voľného miesta je nutné uhradiť plnú sumu 

ceny tábora (135€, členovia 125 €), do poznámky uveďte „tenisový tábor a meno dieťaťa“). Miesto v 

tábore je rezervované až po prijatí platby na účet. 

Údaje k účtu:

Názov účtu: Oukey Tenis

Číslo účtu: 2101421532

IBAN: SK2483300000002101421532

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Informácie pre rodičov k platbe

Storno poplatok:

20% z uhradeného poplatku – zrušenie účasti 5-14 dní pred nástupom do tábora,

50%  z uhradeného poplatku – zrušenie účasti menej ako 5 dní pred nástupom do tábora,

100% z uhradeného poplatku – zrušenie účasti v deň nástupu do tábora alebo počas tábora,

* V prípade zrušenia účasti je možnosť nájsť za seba náhradníka. Prosíme, aby ste akceptovali naše 

podmienky. Ak Vaše dieťa prihlásite na tábor, s Vašim miestom sa počíta a náklady na priestory, 

trénerov, stravovanie, ceny, …  sa nedajú dodatočne zrušiť. 

** Minimálny počet pre uskutočnenie tábora je 6 detí. V prípade nedostatočného počtu detí sa tábor 

neuskutoční a poplatok za tábor Vám bude vrátený v plnej sume. 


