
Přihláška - Letní tábor Orlík 2020 
Nástup v sobotu 18. 7. ve 14:00 v resortu Orlík, odjezd v pátek 24.7. mezi 15:00 a 16:00. 

Cena: 5 650 Kč v ceně je ubytování, strava, pitný režim, trenéři a externí lektoři. 

Přihlášku odevzdejte na recepci klubu nebo zašlete emailem na fight-club@seznam.cz. 

Platba do 1.5. v hotovosti na recepci nebo na klubový účet 812109423/0300 (poznámka: jméno + Orlík) 

Adresa: REZIDENCE ORLÍK, a.s. VYSTRKOV 179, 262 72 KOZÁROVICE, 

  Storno podmínky:  administrativní poplatek 650,- Kč, při neúčasti propadá (záloha je ve výši administrace celého soustředění) 

• do dvou měsíců před nástupem se vrací částka 5 000,- Kč (bez udání důvodu)

• do 1.6. 2019 se vrací 4 000,- Kč (bez udání důvodu)

• do 1.7. 2019 se vrací 3 000,- Kč (bez udání důvodu)

• od 1.7 do dne nástupu se vrací 3 000,- Kč pouze z důvodu onemocnění či úrazu potvrzeného lékařem

Pořadatel: Fight Club z.s., 608 085 087, www.fight-club.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon na rodiče: ………………………………………  email: …………………….………………………….. 

Věk v době konání tábora:  ………..…    Jak dlouho cvičím karate: …………………………………………………………. 

Jsem:         dobrý plavec   /   mírně pokročilý plavec    /    neplavec     (ZAKROUŠKUJTE) 

Co od tábora očekávám (nepovinné) ……………………………………………………………………………..……………………….. 

Datum ……………………………………….       Podpis zákonného zástupce  ………………………………… 
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