VÍKENDOVÝ AIRSOFT CAMP „PODZIMNÍ“
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Termín:

4. – 6. 10. 2019

REGISTRAČNÍ ÚDAJE
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:
Ulice a č.p.:
PSČ:

Věk (v době akce):
Město/Obec:
Zdravotní pojišťovna:

Telefonní číslo:

Budu mít svou zbraň:

ANO - NE

E-mail:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Jméno:
Telefonní číslo:

Příjmení:
Telefonní číslo:
(záložní)

E-mail:
GDPR: Souhlasím s tím, že za předpokladu dodržení zásad etiky a dobrých
mravů může být moje dítě audiovizuálně zaznamenáváno a tento materiál
použit pro potřeby propagace našeho spolku.
ANO - NE
Například propagace na webových stránkách, v informačních letácích a
prezentačních materiálech, médiích a na veřejně přístupných nástěnkách.
V případě nesouhlasu bude vaše dítě na všech fotkách rozpixelizováno.
Po registraci budete průběžně informováni na uvedený e-mail a zde vám budou zasílány potřebné
informace.
Souhlasím s účastí syna/dcery na této akci a prohlašuji, že jsem se seznámil/la s táborovým řádem, a
souhlasím s veškerými následky v případě opakovaného porušování pravidel.
Cena za účast na této akci je 1000,- Kč.
(V ceně je zajištěno ubytování i stravování)
Přeji si zapůjčit airsoft zbraň:

ANO - NE

Přeji si zapůjčit uniformu:
ANO - NE
Velikost postavy: (výška postavy/obvod pasu/obvod hrudi)
(Jen pokud potřebujete vypůjčit uniformu)
Jiné Poznámky (Zdravotní stav dítěte, předepsané léky, nebo jiná omezení)

Dne:
V:

Podpis
zákonného
zástupce:

INFORMAČNÍ STRANA
CENÍK
Částka:

1000,- Kč

Číslo účtu:

115-6808950217/0100

Variabilní symbol:

rodné číslo dítěte bez lomítka

Zpráva pro příjemce:

Jméno účastníka

PRONÁJEM VYBAVENÍ
V rámci zkvalitnění služeb jsme pro vás připravili mnoho vybavení…
VÝZBROJ
AIRSOFT ELEKTRICKÁ ZBRAŇ - AEG
250,- Kč/víkend
(ke zbrani veškeré potřebné příslušenství)
Ke zbrani je zapotřebí zakoupit BB střelivo (kuličky)
200,- Kč/kg
Nabízíme střelivo značky BLS 0,23, 0,25 a 0,28 g
VÝSTROJ
KOMPLETNÍ UNIFORMA
ZDARMA
(kalhoty, blůza a čepice)
Po předchozí domluvě je možné zprostředkovat jakékoliv potřebné chybějící vybavení pro vaše dítě
na tuto akci. Neváhejte a jistě nás v případě potřeby kontaktujte.
Přímo v táboře je možné nakoupit CO2 bombičky za 15,- Kč a ochranné brýle za 150,- Kč.
Zrušení přihlášky: Žádost o zrušení přihlášky a vrácení registračního poplatku je možné podat
nejpozději do 27. září. Pokud bude žádost podána po stanoveném termínu nebo dojde k onemocnění,
má účastník nárok na vrácení pouze 50ti% registračního poplatku.

Lokace tábořiště:

Hlavní pořadatel:

Kraj: Pardubický kraj
Okres: Chrudim
Město: Proseč, 539 44
Lokace: Proseč – Pasíčka

Spolek MPS, z.s.
IČO: 06560768
Za potokem 3,
539 44, Proseč

Souřadnice tábořiště:
GPS: 49.8161558N, 16.1076792E

Kontakt:
Michal Zástěra (předseda)
- tel: 731 755 233, 605 477 060
Filip Šimon (zástupce) – tel: 604 887 836
Eva Pudilová (zdravotnice) – tel: 776 761 799
E-mail: spolekMPS@seznam.cz

Příjezd z Proseče od Benzinové pumpy po
štěrkové cestě směr hotel Renospond.
SRAZ:
Datum
Kde:
Čas:
MÍSTO A ČAS VYZVEDNUTÍ:

4. 10. 2019
Přímo v tábořišti.
49.8161558N, 16.1076792E
17:00
6. 10. 2019
15:00
Přímo v tábořišti.

