vytlačte, vyplňte, podpíšte => odošlite listovou zásielkou Slovenskej pošty na adresu sídla cestovnej kancelárie alebo naskenujte a odošlite
ako prílohu e-mailu na adresu eastpoint@homecare.sk

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/deti do letného vojenského tábora East Point 2017
povinný údaj je označený *

Miesto nástupu a pobytu

Turnusy

Rekreačné stredisko „TURISTICKÝ RAJ“

1. turnus
2. turnus
3. turnus

Slovenský raj – Hrabušice – Podlesok - Košariská
(okres Spišská Nová Ves)

začína
so 8.7., 14:00 h.
so 22.7., 14:00 h.
so 5.8., 14:00 h.

končí
ne 16.7., 13:15 h.
ne 30.7., 13:15 h.
ne 13.8., 13:15 h.

vekový limit
10 – 18 rokov
10 – 18 rokov
10 – 18 rokov

Objednávateľ (rodič / zákonný zástupca účastníka / účastník nad 18 rokov v čase prihlásenia)
Titul, meno
a priezvisko: *
Adresa trvalého
pobytu: *

Mobilný tel: *
E-mail: *

Nepovinný alternatívny
kontakt: meno, tel., e-mail,
príbuzenský vzťah k účastníkovi:

Účastník / účastníci

1. účastník

2. účastník

3. účastník

individuálna / vlakom

individuálna / vlakom

individuálna / vlakom

individuálna / vlakom

individuálna / vlakom

individuálna / vlakom

číslo turnusu * (1., 2. alebo 3.)
Meno a priezvisko * (s diakritikou, prosím)
Dátum narodenia *
Bol/-a naposledy v East Point v roku
Doprava do tábora *
z tábora *

(neplatnú škrtnite)
(neplatnú škrtnite)

Mobilný tel. (len pri cestovaní vlakom *)
Špeciálne požiadavky (spoločné ubytovanie
a družstvo, zvláštny stravovací režim, vážnejšie
zdravotné obmedzenia a pod.)

Zľavy: veteránska

(- 15 €)

súrodenecká

(- 8 €)

bez cestovného poistenia (- 2,50 €)
Príplatky: CP Tábory EURO
CP DCR-plus

(+ 3,50 €)
(+ 8,50 €)

Budem pre zamestnávateľa potrebovať

potvrdenie o účasti / zaplatení / faktúru

Poznámky a vybrané dôležité informácie

žiadam / nárokujem si >>> označte



.

1. k doprave: preferovaná je individuálna doprava, zvlášť u nováčikov (obojsmerne) a pre veteránov späť z tábora (pre slávnostný záverečný ceremoniál).
Vybrané rýchliky a ďalšie dôležité informácie nájdete na táborovej internetovej stránke v sekcii Manuál rodiča. Dopravu medzi táborom a železničnou stanicou v Spišskej N.Vsi
zabezpečujeme jednosmerne (zo stanice do tábora pri príchode a z tábora na stanicu pri odchode) autobusom /mikrobusom (podľa kapacitných požiadaviek) za cenu jednej
jazdy 3,- € (príplatok k základnej cene). Ak nie ste v čase prihlásenia rozhodnutí o spôsobe dopravy, zvoľte najpravdepodobnejší variant a záväzné rozhodnutie urobte do
zaplatenia doplatkovej platby, t.j. 30 dní pred začiatkom tábora.

2. k cene, zľavám a príplatkom: Základná cena za pobyt v tábore: 296,- €
Zľavy:

- 15,- € špeciálna „veteránska“ zľava pre účastníka aspoň jedného z predošlých táborov East Point
- 8,- € špeciálna zľava pre každého zo súrodencov (môžu byť aj v rôznych turnusoch)
- 2,50 € bez cestovného poistenia, ak si účastníka neželáte poistiť (je poistený celoročne, v rámci rodinného balíka a pod.)
Príplatky: + 3,50 € s cestovným pripoistením straty batožiny – produkt Tábory EURO – nad rámec poistenia Tábory-STORNO (v základnej cene za tábor)
+ 8,50 € s cestovným pripoistením DCR-plus (len pre účastníka nad 18 rokov v čase prihlásenia)
+ 2,50 € za každú jazdu autobusom / mikrobusom medzi žel. stanicou SNV a táborom (zohľadníme automaticky pri voľbe dopravy rýchlikom)

3. k spôsobu úhrady a platobným podmienkam: sú zverejnené na úvodnej internetovej stránke tábora a budú uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu,
ktorú Vám po prijatí tejto prihlášky obratom e-mailom zašleme. Dovtedy nič neplaťte. V stručnosti: záloha vo výške 100,- € je splatná do 10 dní od prijatia
Zmluvy o obstaraní zájazdu. Doplatok ceny je splatný najneskôr 30 dní pred začiatkom tábora.

4. v základnej cene za táborový pobyt je zahrnuté:











ubytovanie a miestna daň za ubytovanie v rozsahu 9 dní / 8 nocí
strava 6-krát denne: bufetové raňajky, desiata, obed, olovrant, 1. večera, 2. večera; pitný servis (čaj ráno a večer, voda so sirupom uprostred dňa); deň
nástupu začína večerou, deň ukončenia končí obedom; celkom bude poskytnutých 8 plných penzií bez 1 olovrantu (v deň odchodu); pre alergikov a dietárov
nahradzujeme rizikové zložky potravín bezrizikovými; balíček na cestu pre cestujúcich domov vlakom
non-stop služby inštruktorov, zdravotníka, organizátorov, externe psychológa a ďalších špecializovaných inštruktorov
paintballové a airsoftové hry, skalolezectvo, výcvik sebaobrany, taktické cvičenie v rieke, nácvik techník prežitia a ostatné celodenné vojenské činnosti
(detailnejšie popísané na internetovej stránke tábora v sekcii „Manuál účastníka“)
tričko s logom East Point, šatka, osvedčenie o absolvovaní East Pointu / nočného taktického výcviku veteránov s uvedením získanej hodnosti
mydlo na pranie, pomôcky na čistenie odevu a obuvi, toaletný papier, písacie potreby
technické zariadenia, materiál na aktivity, vzduchové, airsoftové a paintballové zbrane so strelivom a ochrannými pomôckami, ceny do súťaží
cestovné poistenie s poistením storna zájazdu – produkt Tábory STORNO od Generali poisťovne – o.z. ECP (ak ste nezaškrtli „bez cestovného poistenia“)
poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK
fotografie z tábora stiahnuteľné (len účastníkmi s prístupovými právami) z internetovej stránky tábora

5. k ďalšiemu postupu: po prijatí Vašej prihlášky Vám spravidla do 24 hodín doručíme e-mailom alebo listovou zásielkou – poštou (napíšte nám to do špec.
požiadaviek) Zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Všeobecné zmluvné podmienky (VZP), zverejnené spolu s ďalšími dôležitými
dokumentami a informáciami na internetovej stránke tábora v sekcii „Zmluvné podmienky“ (odkaz / link: http://www.eastpoint.homecare.sk/zmluvnepodmienky). Zmluva nadobudne účinnosť po zaplatení zálohy 100,- €.
Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa s VZP a ostatnými podmienkami zájazdu/tábora dôkladne oboznámil(-a), textom som porozumel(-a) a beriem ich
na vedomie. Doručenie tejto prihlášky na e-mailovú adresu eastpoint@homecare.sk organizujúcich cestovných kancelárií HOMECARE s.r.o. (IČO: 36502545) a WIZ
TRAVEL SLOVAKIA s.r.o. (IČO: 46065768) má právne účinky vlastnoručného podpisu objednávateľom a súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa bodu 3.7 VZP.

V

dňa

..................................................................................
podpis objednávateľa

