MILITARY CAMP III. „POSLEDNÍ VZDOR“
Pokračování „larpového“ příběhu.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Termín:

25. – 31. 7. 2020

REGISTRAČNÍ ÚDAJE
Jméno:
Datum narození:
Ulice a č.p.:
PSČ:
Telefonní číslo:

Příjmení:
Věk (v době tábora):
Město/Obec:
Zdravotní pojišťovna:
Velikost trička:

E-mail:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Jméno:
Příjmení:
Telefonní číslo:
Telefonní číslo:
(Během tábora)
(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.
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.
Předchozí účast na airsoft/military táborech?

ANO - NE

ANO - NE

Předchozí zkušenosti s airsoftem?
ANO - NE
Po registraci budete průběžně informováni na uvedený e-mail a zde vám budou zasílány potřebné
informace. Pokud by vám od nás e-mail nepřišel, ozvěte se.
Cena za účast na tomto táboře byla pevně stanovena na částku 4000,- Kč.
(V ceně je zajištěno ubytování, stravování, bohatý program, táborové tričko a další…)
Přeji si zapůjčit airsoft zbraň (viz přiložený ceník):
Přeji si zapůjčit uniformu (viz přiložený ceník):
Velikost postavy:
(výška postavy/obvod pasu/obvod hrudi)
Chci být ve dvojici s kamarádem. Jméno kamaráda:
Jiné Poznámky: (alergie, alergeny, léky, zdravotní komplikace a jiné…)

ANO - NE
ANO - NE

Souhlasím s účastí syna/dcery na této akci a prohlašuji, že jsem se seznámil/a s táborovým řádem a
souhlasím s veškerými následky v případě opakovaného porušování pravidel.
Podpis
Dne:
zákonného
V:
zástupce:

INFORMAČNÍ STRANA
CENÍK / PLATEBNÍ PODMÍNKY
Registrační poplatek:

2000,- Kč

Doplatek:

2000,- Kč

Číslo účtu:

115-6808950217/0100

Variabilní symbol:

rodné číslo dítěte bez lomítka

Zpráva pro příjemce:
Jméno účastníka
V případě přihlášení na oba campy pořádané naším spolkem, tedy Airsoft camp + Military camp
nabízíme zvýhodněnou cenu 6500,- Kč za oba turnusy.
Registrační poplatek: Splatnost registračního poplatku je 1 měsíc od data přijetí přihlášky, pokud však
po stanoveném termínu nedojde ani přes upozornění k úhradě registračního poplatku, stává se
přihláška neplatná. Registrační poplatek lze vrátit na základě zrušení přihlášky do 30. 6. 2020.
Doplatek: Splatnost doplatku je do 30. 6. (Neplatí pro účastníky přihlášené po stanoveném datu.)
Doplatek je vratný v případě zrušení přihlášky před nástupem účastníka na tábor. V případě
předčasného ukončení účasti na táboře již není doplatek vratný.
Zrušení Přihlášky: Přihlášku lze zrušit telefonicky, nebo písemnou formou na e-mail spolku.

PRONÁJEM VYBAVENÍ
V rámci zkvalitnění služeb našeho spolku MPS jsme pro vás připravili mnoho vybavení…
VÝZBROJ
AIRSOFT ELEKTRICKÁ ZBRAŇ - AEG
800,- Kč/týden
(ke zbrani veškeré potřebné příslušenství)
VÝSTROJ
KOMPLETNÍ UNIFORMA
200,- Kč/týden
(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.
Dokážeme zařídit naprosto vše, co je v seznamu povinného vybavení.
Přímo v táboře je možné nakoupit BB kuličky do zbraní a CO2 bombičky a hnací plyny do AS zbraní.

Lokace tábořiště:

Hlavní pořadatel:

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

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

Souřadnice základny:
GPS: 49.8176911N, 16.0768742E
Sjezd ze silnice: 49.8248622N, 16.0704867E

Kontakt: Michal Zástěra (předseda)
Tel: 605 477 060, Tel 2.: 731 755 233
E-mail: spolekMPS@seznam.cz
SRAZ:

Datum a Čas:
Kde:
MÍSTO A ČAS VYZVEDNUTÍ:

25. 7. 2020 v 10:00
Sraz přímo v základně
GPS: 49.8176911N, 16.0768742E
31. 7. 2020 v 18:00
Sraz přímo v základně.

