
Závazná přihláška Závazná přihláška

přihlašuji své dítě  ……………………………………………. přihlašuji své dítě  …………………………………………….

k pobytu na rekreačním zařízení :…………………………… k pobytu na rekreačním zařízení :……………………………

v termínu : …………………………………………………….. v termínu : ……………………………………………………..

     Jsem srozuměn(a) s tím, že v případě odhlášení dítěte        Jsem srozuměn(a) s tím, že v případě odhlášení dítěte   
do 21 dní před začátkem pobytu je účtován stornopoplatek do 21 dní před začátkem pobytu je účtován stornopoplatek
ve výši 50% z celkové ceny za pobyt; v době kratší než ve výši 50% z celkové ceny za pobyt; v době kratší než
21 dní před začátkem pobytu je účtován stornopoplatek 21 dní před začátkem pobytu je účtován stornopoplatek
75% z celkové ceny za pobyt. 75% z celkové ceny za pobyt.
   V případě sjednání Komplexního cestovního pojištění    V případě sjednání Komplexního cestovního pojištění 
hradí pojišťovna 80% účtovaného stornopoplatku. hradí pojišťovna 80% účtovaného stornopoplatku.
Výše pojistného je 5,- Kč/den za dítě do 15 let  a Výše pojistného je 5,- Kč/den za dítě do 15 let  a
10,- Kč/den pro osoby starší 15 let pro školy v přírodě 10,- Kč/den pro osoby starší 15 let pro školy v přírodě
a 10,- Kč/dítě pro lyžařské kursy. a 10,- Kč/dítě pro lyžařské kursy.

Žádám pro své dítě sjednat KCP  :    ANO*    -       NE*      Žádám pro své dítě sjednat KCP  :    ANO*    -       NE*      
* Nehodící se škrtněte ! * Nehodící se škrtněte !

V. …………………………   …………………………………. V. …………………………   ………………………………….
                                          podpis rodiče                                            podpis rodiče  
                                           zákonného zástupce dítěte                                            zákonného zástupce dítěte
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