
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Letní příměstský tábor Beřovice 

pro negolfisty i golfisty 

Termín 

10.- 14. července  17. července – 21. 
července 

 24. – 28. července  31. července – 4. 
srpna 

 

10. července  17. července  24. července  31. července  
11. července  18. července  25. července  1. srpna  
12. července  19. července  26. července  2. srpna  
13. července  20. července  27. července  3. srpna  
14. července  21. července  28. července  4. srpna  
 
7. – 11. srpna 

  
28. srpna – 1. září 

     

7. srpna  28. srpna      
8. srpna  29. srpna      
9. srpna  30. srpna      
10. srpna  31. srpna      
11. srpna  1. září      
 

Tímto závazně přihlašuji svého syna/dceru na letní příměstský tábor pořádaný společností Golf 
Beřovice s.r.o. ve výše uvedeném termínu. 

Účastník příměstského tábora 
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….Věk..................... 

Rodné číslo: …………………………………………….Zdravotní pojišťovna............................................... 

Další informace: např. informace o lécích, které musí vaše dítě pravidelně užívat atd.: 

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

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

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

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

Rodiče, zákonní zástupci 
  
Jméno a příjmení: …………………………….....……………………………………………........................... 

E-mail: ………………………………………………………..……………………………….............................. 

Kontaktní telefon: …………………………..………………………………………………............................... 

Adresa: ……………………………………………..…………………………………………............................. 

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

 

Cena kurzu:   …………… ,- Kč člen GCBR   ……………. ,- Kč nečlen GCBR  

 
Cenu kurzu uhraďte, prosím, nejpozději do 30. 06. 2023. Pokud nebude částka uhrazena, může se 
stát, že na tábor bude přijat místo vašeho dítěte náhradník. 
 
Částku můžete uhradit hotově na recepci areálu Beřovice, nebo převodem na účet 7703809684/0600, 
jako VS uveďte rodné číslo dítěte. 
 
 
 
 
 
 
 



V případě odhlášení vašeho dítěte z příměstského tábora do 14 dnů před zahájením máte nárok na 
vrácení poloviny zaplacené částky. V případě odhlášení po tomto termínu ztrácíte nárok na vrácení 
uhrazené částky. 
Cena zahrnuje oběd, svačinu, celodenní pitný režim, vstupy na sportoviště, trenéra, tréninkové míče, 
případně zapůjčení golfových potřeb, dozor. 
Celodenní program bude doplněn dalšími sportovními aktivitami. 
Sraz dětí je vždy ráno, v 9:00, program končí v 17 hodin.  
Tábor se uskuteční při minimálním počtu 10 přihlášených dětí. 
 

 

 

 

 

Datum: ............................   Podpis zákonného zástupce dítěte: .......................................... 


