Poskytovateľ: MT-EduHouse s.r.o. , Kvetná 201/2 , 08256 Pečovská Nová Ves , IČO: 47 990 082,
DIČ: 2024172590
Prevádzka: Pobočka Sabinov: Námestie slobody 41, 08301 Sabinov
Pobočka Prešov: Konštantínova 6, 08001 Prešov, www.e-xtra.sk, info@e-xtra.sk , tel.: 0948123039

Záväzná prihláška dieťaťa do denného jazykového tábora s angličtinou
Extra Kids Camp 2018
Prihlasujem moje dieťa do denného jazykového tábora s angličtinou so zameraním na výučbu
anglického jazyka, ktorý organizuje Jazyková škola eXtra, ktorej zriadovateľom je MTEduHouse s.r.o.
Meno a priezvisko dieťaťa:..........................................................................................................
Dátum narodenia:..............................rodné číslo.........................................................................
Bydlisko(presná adresa):..............................................................................................................
Zákonný zástupca: :......................................................................................................................
Telefón: ............................................e-mail: ................................................................................
Vyberte termín a mesto na ktorý prihlasujete Vaše dieťa: ( hodiace sa zakrúžkujte)
Sabinov:
I.turnus 9.7.-13.7. 2018
II.turnus 23.7.-27.7. 2018
Prešov:
I.turnus 16.7.-20.7.2018
II.turnus 30.7.-3.8.2018
Platba:
I. v hotovosti
II. prevodom na účet
Súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo jazykového tábora organizovaného Jazykovou školou eXtra.
Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a súčasne sa zaväzujem uhradiť náklady spojené s
pobytom a činnosťou v tábore vo výške ...........,-€ buď osobne na pobočke Jazykovej školy eXtra,
Námestie slobody 41, 08301 Sabinov, Konštantínova 6, 08001 Prešov alebo prevodom na účet v
Slovenskej sporiteľni číslo 5065581662/0900 (IBAN: SK0909000000005065581662, BIC S.W.I.F.T.:
GIBASKBX). Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry, ktorá Vám bude zaslaná po prijatí vašej
prihlášky. Celé meno dieťaťa uveďte do detailu platby. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 7
dní pred začatím tábora.
Svojím podpisom beriem na vedomie, že účastník( moje dieťa) nie je organizátorom poistený (úraz,
krádež).Podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
súhlasím s možnosťou spracovania uvádzaných osobných údajov na účely organizácie tábora. Osobné
údaje budú po spracovaní archivované po dobu zákonom stanovených lehôt a následne dané na
likvidáciu. Svojim podpisom zároveň súhlasím so záväznými podmienkami, použitím fotiek, videa na
účely propagácie jazykovej školy ako aj ich umiestnenie na Fb a webovú stránku školy.
Záväznú prihlášku prosíme zaslať poštou na adresu Jazykovej školy eXtra v Sabinove alebo v Prešove,
e-mailom (oskenovanú) alebo zaniesť osobne na pobočku jazykovej školy najneskôr 7 dní pred
začatím Vami vybraného turnusu. K prihláške, prosím, pripojte aj kópiu zdravotného preukazu
dieťaťa.
V ...................

dňa ...........

................................................................

Podpis rodiča, zákonného zástupcu

Záväzné podmienky
1. Usporiadateľ jazykového tábora MT-EduHouse, s.r.o. IČO: 47 990 082, DIČ: 2024172590, ktorý
je zriaďovateľom Jazykovej školy eXtra ( ďalej len „zriaďovateľ“), poskytujúci služby v oblasti
jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Jazykovou školou a
účastníkom táborov zastúpeným jeho zákonným zástupcom, sú pre obidve zúčastnené strany záväzné.
Zriaďovateľ pripraví pre účastníkov Denného jazykového s angličtinou ( ďalej len „ tábora“) program
zameraný na športové, hudobné a voľnočasové aktivity, na budovanie vzťahov medzi deťmi, na
rozvíjanie jazykových zručností v anglickom jazyku u detí, na poznávanie kultúrnych a historických
pamiatok a prírodných krás Šariša. Po celú dobu bude v tábore kladený dôraz na rozvoj tvorivosti,
komunikácie, kooperácie a medziľudských vzťahov. Pre deti bude vytvorená atmosféra
dobrovoľnosti.
2. Letný anglický tábor trvá denne od 8.00 do 17.00. Príchod detí do táborov EXTRA KIDS CAMP
sa uskutočňuje denne počas trvania tábora, a to v čase od 07:30 do 8:00 v Jazykovej škole eXtra na
Námestí slobody 41, v Sabinove, 1.poschodie, Konštantínová 6, Prešov,1. Poschodie. Odchod je
následne v čase medzi 16:45 -17:00.
3.Základné informácie o programe tábora budú zverejnené na stránkachwww.e-xtra.sk. Pred
nástupom účastníka do Jazykového tábora „EXTRA KIDS CAMP“ rodič vyplní záväznú prihlášku
cez internet na stránke www.e-xtra.sk alebo osobne na pobočke Jazykovej školy eXtra. Pri nástupe je
rodič povinný podpísať tieto všeobecne platné podmienky a vyplniť a podpísať čestné prehlásenie o
zdravotnom stave a alergiách dieťaťa
4. Stravovanie: Účastníci tábora majú zabezpečené stravovanie (denne1x obed, 5x za týždeň, obedy a
jedálny lístok bude upresnený počas trvania tábora, pitný režim, ovocie zabezpečuje zriaďovateľ).
Obedy sa budú konať v reštauračnom zariadení v okolí školy. V prípade vycestovania mimo školy sa
obedy budú uskutočňovať vo vopred dohodnutom reštauračnom zariadení. Rodič má zabezpečiť
olovrant a desiatu.
5. Účastník si do tábora prinesie: a) oblečenie: pohodlné tenisky, tričko, tričko na prezlečenie,
šiltovku, v prípade nepriaznivého počasia veci na prezlečenie, pršiplášť, oblečenie do teplého a
chladnejšieho počasia. Športové oblečenie v prípade pohybových aktivít, plavky, fľašu na minerálku.
6. Počas popoludňajšieho programu je za účastníkov zodpovedný táborový vedúci, ktorý s účastníkmi
absolvuje popoludňajšie aktivity. Počas tábora zodpovedá za účastníkov až do jeho ukončenia
zodpovedný táborový vedúci a ostatné dospelé osoby, ktorým boli účastníci zverené v rámci výkonu
činností na tábore
7. Jazyková škola zodpovedá za účastníkov tábora v čase trvania denného programu: od 8.00 do
17.00. Mimo toho času sú za účastníkov zodpovední rodičia.
8. V letnom jazykovom tábore platia základné pravidlá účasti v tábore, ktorými sa účastníci musia
riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre
hladký priebeh programu tábora. Prípadné opakované či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k
vylúčeniu dieťaťa z tábora. V takomto prípade zaniká rodičovi nárok na vrátenie celej sumy alebo jej
časti.
9. Rodič (zákonný zástupca) účastníka tábora je povinný: − prihlásiť dieťa a zaplatiť účastnícky
poplatok v hotovosti alebo na účet spoločnosti MT-Edu House s.r.o, ktorá je zriadovateľom
Jazykovej školy eXtra, čislo: SK0909000000005065581662, variabilný symbol: vygenerovaný pred
platbou, alebo v hotovosti na pobočke Jazykovej školy eXtra v Sabinove, Prešove. (uhradiť
materiálne škody, ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním základných pravidiel účasti v tábore )
10. V prípade zrušenia tábora oznámi jeho zriaďovateľ túto skutočnosť zákonnému zástupcovi
účastníka najneskôr 3 dni pred jeho začatím (rozhodujúci je dátum odoslania). Jazyková škola eXtra
môže zrušiť tábor v nasledujúcich prípadoch: a) z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté
služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu b) z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom
účastníkov (minimálny počet účastníkov na jeden turnus je15) c) z dôvodu vyššej moci (t. j. politické
udalosti,choroba lekorov, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.). V prípade zrušenia tábora bude
rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.
11. Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, musí zaplatiť nasledovné storno
pokuty: 24 hodín pred nástupom – 70 % z výšky účastníckeho poplatku. 2-5 dní pred nástupom –
40% z výšky účastníckeho poplatku. Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie
účastníckeho poplatku. Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného

stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z
tábora vylúčený . V tomto prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z
účastníckeho poplatku.
Prehlasujem, že beriem na vedomie vyššie uvedené záväzné podmienky Letného anglického tábora,
rozumiem im a súhlasím s nimi.

V ................. dňa ................

.........................................................
Podpis rodiča, zákonného zástupcu

