
                 ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA  

         RETRO TÁBORU PRO SENIORY 

VZHŮRU DO PLACHET! 
Středisko Pekárny-Rališka, Horní Bečva 

Pořadatel tábora: 

Tábory v Beskydech, z.s.  
 

vedoucí 

Ivana Zelinová 

Kosmonautů 334 

735 81 Bohumín 

IČO: 22740741 

 

Tel.: 724014649 

     email:taboryvbeskydech 

@email.cz 

www.taboryvbeskydech.cz 

3.9. – 9.9. 2023      

Zašlete na adresu pořadatele, viz.vpravo. Podepsanou objednávku můžete též 
posílat naskenovanou e-mailem na adresu, viz. vpravo. Po obdržení objednávky 
je účastníkovi rezervováno místo, po zaplacení zálohy 2000,- Kč nebo plné 
částky na osobu je závazně zařazen na pobyt. 

Osobní údaje účastníků 

Jméno a příjmení účastníků:     Adresa:                  Datum narození:                     
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Kontaktní telefon a email: 
 

Cena: 6 690,- Kč, (Nutná je hned záloha min. 2000 

Kč, v případě zálohy částku nutno doplatit do 15.6.)  

ubytování, plná penze, kompletní velmi bohatý 

program, hosté nejen z TV Šlágr, zdravotník 

Plaťte prosíme bankovním převodem na č.ú. 

256918114/0300, variabilní symbol úplné rodné číslo 
1.účastníka bez lomítka nebo složenkou na adresu hl. 

vedoucího: Tábory v Beskydech, Ivana Zelinová, 

Kosmonautů 334, 735 81 Bohumín. 

Záloha nebo 

celá částka: 

 

 

 

uhradit můžete 

zálohu min. 

2000 Kč nebo 

celou částku 

Celková cena: 

(s objednaným pojištěním 

a dvd a případnou slevou) 

 

zakroužkujte 

PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNO: 

ANO         NE  

 

SLEVA: 100 Kč za předchozí účast 

Storno podmínky: 

do 41 dnů před nástupem na pobyt                      30% z celkové ceny  

30 - 14 dnů před nástupem na pobyt                    50% z celkové ceny  

13 - 7 dnů před nástupem na pobyt                      80% z celkové ceny  

7 a méně dnů před nástupem na pobyt               100% z celkové ceny 

Doplatek PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNO: 

Připojištění storna.....230 Kč (dostanete zpět 80 %  při doložené nemoci 

účastníka v termínu odjezdu a po předložení lék. dokladu, nebo při  

nenadálé závažné rodinné události.) Přičtěte k ceně tábora. 

zakroužkujte 

MÁM ZÁJEM O DVD:  

 

1. FOTO – cena 130 Kč  

+ 39 Kč poštovné a balné  

 

 

2. FOTO a VIDEO – cena 300 

Kč 

+ 39 Kč poštovné a balné 

 

Důležité informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedoucí (uveďte 

prosím takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování programu pobytu a stravy. 

Další požadavky.) 

  

V……..……...     dne  ………..…   Podpis účastníka …………….….          

                                                                                                                  Potvrzení organizátora 

 


