
 HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice 
 Hradecká 575, Pardubice 530 09 
 IČ: 26516474, bankovní spojení: 169807264|0300 
 tel.: 721 516 036, www.hbcpce.cz, e-mail: klub@hbcpce.cz 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: 12.-16. 8. 2019 

Jméno a příjmení dítěte: _________________________________  Nar.:              ______________ 

Zdravotní pojišťovna:   _________________________________ Rodné číslo: ______________ 

Adresa bydliště: __________________________________ PSČ:               ______________ 

U dítěte upozorňuji na zdravotní omezení: _______________________________________________ 

Nehodící se škrtněte: plavec x neplavec 

Otec (zákonný zástupce) 

Jméno a příjmení: _____________________________________ mob. tel.: ______________________ 

E-mail otce:     _____________________________________ 

Matka (zákonný zástupce) 

Jméno a příjmení: _____________________________________ mob. tel.: ______________________ 

E-mail matky:        _____________________________________ 

Odchod:  Samostatně  V doprovodu rodičů 

 V doprovodu jiné osoby (jméno, příjmení) ___________________________________ 

Podpis rodičů (zákonných zástupců):_____________________________________________________ 

Souhlasím s pořizováním audiovizuálních záznamů a jejich využití pro propagační účely. 

Denní program začíná 8:00 a končí v 16:00 
Věk účastníků: 6 – 12 let 
Platba: 1 800,- Kč, bezhotovostně na BÚ: 169807264|0300, var.symbol je prvních šest čísel RČ. 
Cena zahrnuje: oběd, 2x svačina, pitný režim, odměny, materiál, doprava, vstupné, pedagogický 
dozor, pojištění. 
Přihlášku můžete odevzdávat osobně Jirkovi Kubešovi každé úterý a čtvrtek od 16:30 – 18:00 na 
trénincích hokejbalu (Hokejbalové hřiště u ZŠ Prodloužená. Prodloužená 283, 530 09 Pardubice – 
Polabiny II), či poslat na e-mail A.Jiraskovaa@seznam.cz. 
Rezervace místa až po podání přihlášky. Vyčkejte na zpětnou vazbu, zda je Vaše dítě přihlášeno.  
Termín podání přihlášek nejdéle do 15. června 2019. 
Stornovací poplatky v tomto rozsahu nevzniknou v případě, že přihlášený účastník tábora si za sebe 
najde platícího náhradníka. V případě vážných zdravotních problémů (úraz, nemoc) se na základě 
lékařské zprávy od odborného lékaře vrací účastníkovi celá částka, krácená o manipulační poplatek ve 
výši 400,- Kč. O vrácení platby je nutné požádat do 14 dnů od skončení tábora. 
Při předčasném ukončení tábora bez vážných zdravotních důvodů se peníze nevrací. 
Odhlášení 16-30 dní před zahájením tábor: 70% z ceny tábora. 
Odhlášení 1-15 dní před zahájením tábora: 100% z ceny tábora 
 
Veškerou potřebnou výstroj zapůjčíme. 
 
Kontakt: Andrea Jirásková, mob. 721 020 922, e-mail: A.Jiraskovaa@seznam.cz 
Web: www.hbcpce.cz/primestsky-tabor/, FB: facebook.com/primestskyhokejbalovytabor/ 


