
 

Mateřská škola Orangery, s.r.o. | IČ: 24744093 | DIČ CZ 24744093| tel: 602 662 887| email: info@orangery.cz 

 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – Příměstský tábor   
MŠ ORANGERY 2022 

 
Dítě 

Jméno a příjmení: .............................................       Národnost: ................................... 
 
Státní občanství: …………………………………       Datum narození:………….……..... 
 
Bydliště:………………………………………………………………………………………... 
 
Zdravotní pojišťovna (kód): .............. 
 
Matka 
Jméno a příjmení: .……………………………Tel:……………………Email: …………….. 
 
Otec 
Jméno a příjmení: .……………………………Tel:……………………Email:……………... 
 
U rozvedených rodičů: č. rozsudku …………………… ze dne: …………………………. 
 
Dítě svěřeno do péče: ………………………………………………………………............. 
 
Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době: 
 
….………………………………………………………………………………………………. 
 

Vybrané 
týdny 

Česká třída D 
program (7:00 - 
13:00) 2 400 Kč 

Česká třída CD 
program (7:00 - 
18:00) 3 490 Kč 

Anglická třída D 
program (7:00 - 
13:00) 3 400 Kč 

Anglická třída CD 
program (7:00 - 
18:00) 4 490 Kč 

11. - 15. 7. 
Týden u moře 

    

18. - 22. 7. 
Dinosauři v 
ohrožení 

    

25. - 29. 7. 
Vesmírné 

dobrodružství 

    

1. - 5. 8. 
Masterchef 
Orangery 

    

8. - 12. 8. 
Školka 

čarování 

    

15. - 19. 8. 
Po indiánské 

stezce 
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Omluvy a storno podmínky: 

 

Covid garance: vybraný příměstský tábor můžete bezplatně zrušit, nebo přesunout 

na jiný termín až do 20. 6. 2022. V případě zrušení z naší strany z důvodu uzavření 

školky Vám vrátíme plné kurzovné. 

 

Tábor lze bezplatně zrušit nejpozději do 20. 6. 2022. Při zrušení kdykoliv po 20. 6. 

2022 (tedy od 21. 6. 2022), a dále pak kdykoli mezi 7 - 14. dnem před začátkem vy-

braného tábora, bude účtován poplatek ve výši 50% z celkové ceny. Pozdější zruše-

ní je zpoplatněno 100% storno poplatkem. Tábor lze kdykoli před začátkem bezplat-

ně převést na jiného účastníka. Termín táboru lze kdykoli bez sankce změnit, bude-li 

v nově vybraném termínu místo. 

 

V případě nemoci doložené lékařským potvrzením lze tábor omluvit a vybrat jed-

nu z variant náhradního plnění: účast v jiném volném termínu v průběhu prázdnin 

daného roku, účast v jazykovém podzimním kurzu v daném roce.  Bezplatné převe-

dení na jiného účastníka. Náhradní plnění nelze za žádných okolností odečíst z kur-

zovného v dalším kalendářním roce. 

 

Zrušení registrace je nutné provést písemně na e-mail: leto@orangery.cz. Registrace 

je považována za zrušenou v okamžiku zpětného potvrzení ze strany organizátora. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                          Podpis zákonného zástupce: 

mailto:leto@orangery.cz

