Zmluva o obstaraní pobytu

Obstarávateľ

Superuvoľnení
Hlavná 124, 922 41 Drahovce
IČO: 42153913 DIČ: 2022547219
www.superuvolneni.sk
Objednávateľ
Meno:
Adresa:

Kontaktné informácie
Tel. č.:
E-mail:

Informácie o pobyte
Názov: Letný tábor 2018 – Divoký západ
Miesto pobytu: Rekreačné zariadenie Chata OSP Kubrica, Kubrica Osp, 911 01 Trenčín - Kubrica
Termín pobytu: 11. – 18. august 2018
Informácie k úhrade
Ak pobyt začína za menej ako 30 dní, poprosíme uhradiť plnú sumu pobytu dieťaťa. Ak pobyt začína za viac ako
30 dní, poprosíme uhradiť preddavok v sume 50,00 € do 30.4.2018 a doplatok celkovej sumy uhradiť do 30.6.2018.
Meno a priezvisko
účastníka

Adresa

Dátum
narodenia

Číslo preukazu na
bezplatnú dopravu

Cena
pobytu1
€
€
€

Miesto nástupu2:

SPOLU

€

Ďakujeme, že využívate naše služby.
Cena pobytu
Cena letného tábora je 150,00 € alebo 145,00 €3 (za ďalšieho súrodenca 140,00 € alebo 135,00 €3).
V cene
7 x ubytovanie + strava 5 x denne, celodenný pitný režim, doprava (z Drahoviec), DVD (fotky + video), animátori,
zdravotník, táborový program, materiálno-technické zabezpečenie, futbalové ihrisko, tenisové ihrisko, návšteva
Trenčianskeho hradu, vstup do lanového parku Tarzánia, cena pre účastníka.
Tábor je vhodný pre deti vo veku 8 - 15 rokov.
Pokyny k platbe
Platbu realizujte na účet vo Fio banke. IBAN: SK15 8330 0000 0023 0019 2736. Do poznámky k platbe uveďte
meno a priezvisko účastníka pobytu.
V ........................................, dňa .....................................
za obstarávateľa:

za objednávateľa:

1vypíše

obstarávateľ
môže nastúpiť v Drahovciach alebo na vlakovej stanici na trase Piešťany – Nové Mesto n. Váhom – Trenčín
3Pokiaľ dieťa spĺňa nárok na bezplatnú dopravu spoločnosťou Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., objednávateľ získa zľavu 5,00 €.
2dieťa

Martin Majtán: 0910 193 602

Michal Bednár: 0944 494 449

E-mail: martinmajtan@superuvolneni.sk

E-mail: michalbednar@superuvolneni.sk

Informácie k pobytu

Superuvoľnení
Hlavná 124, 922 41 Drahovce
IČO: 42153913 DIČ: 2022547219
www.superuvolneni.sk

Informácie o letnom tábore 2018 – Divoký západ
Miesto pobytu: Rekreačné zariadenie Chata OSP Kubrica, Kubrica Osp, 911 01 Trenčín - Kubrica
Termín pobytu: 11. – 18. august 2018
Vážení rodičia,
pri nástupe dieťaťa do tábora je potrebné odovzdať:
 kartičku poistenca (alebo jej fotokópiu),
 vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa,
 lieky, ak ich dieťa pravidelne užíva.
Dieťa do tábora potrebuje:
1. tematické oblečenie
oblek/tričko/čiapka
(odporúčané )
2. pyžamo
3. tepláky
4. ľahká bunda
5. teplá bunda
6. tielko
7. spodná bielizeň
8. ponožky
9. tričko s krátkym
rukávom

10. tričko s dlhým
rukávom
11. teplý sveter a nohavice
12. krátke nohavice
13. plavky
14. prezuvky
15. nepremokavá obuv
16. športová obuv
17. ľahká obuv
18. pršiplášť
19. slnečné okuliare
20. čiapka/šiltovka

21.
22.
23.
24.
25.

repelent
baterka
hygienické potreby
uterák
pollitrová
uzatvárateľná fľaška
26. malý ruksak
27. písacie potreby
28. vreckové

Účastníkom sa neodporúča brať si so sebou cenné a hodnotné veci, predmety a pod. Poskytovateľ nenesie za stratu,
poškodenie či odcudzenie žiadnu zodpovednosť ani nie je povinný riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie.
Je vhodné aby deti boli pri balení a mali zoznam vecí, ktoré si zo sebou berú na tábor.
Odchod detí do tábora: sobota 11. augusta (presný čas doplníme), parkovisko pri reštaurácii Dolná (Hlavná
125, Drahovce).
Nástup detí do tábora: sobota 11. augusta (presný čas doplníme), Rekreačné zariadenie Chata OSP Kubrica,
Kubrická Osp, 911 01 Trenčín – Kubrica.
Príchod detí z tábora: sobota 18. augusta (presný čas doplníme), parkovisko pri reštaurácii Dolná (Hlavná 125,
Drahovce).
Všetky ostatné podmienky a potrebné informácie nájdete:
 na webovej stránke OZ Superuvoľnení,
 v prípade potreby Vám radi poradíme telefonicky.

Tešíme sa na stretnutie s Vaším dieťaťom.

Martin Majtán: 0910 193 602

Michal Bednár: 0944 494 449

E-mail: martinmajtan@superuvolneni.sk

E-mail: michalbednar@superuvolneni.sk

