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PŘIHLÁŠKA 
DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR S KOŇMI 2019 

Přihlašuji své dítě: 

Jméno a příjmení ........................................................................................................................................................ 

Rodné číslo ................................................................................................................................................................. 

Datum narození .......................................................................................................................................................... 

Zdravotní pojišťovna .................................................................................................................................................. 

Trvalé bydliště ............................................................................................................................................................ 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

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

telefonní číslo ........................................................... e-mail ......................................................................................  

telefonní číslo na jiného zletilého rodinného příslušníka ………………………………….............................................. 

Zdravotní stav dítěte (očkování, alergie, užívané léky a další nutná upozornění)  

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

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

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

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

PROVOZOVATEL 

Tábor provozuje společnost EquiRelax s. r. o., Ulica Veterná 8760/43, 917 01 Trnava, zapsaná v SK 
Obchodním registru Trnava pod č.j. Sro/44169/T, IČO: 52294846, DIČ: 2120990157, místem konání 
je Vzdělávací centrum EquiRelax na adrese Oľdza 62, 930 39 Oľdza, kontakt +421 948 870 871 nebo 
info@equirelax.com. 
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TURNUS1 

 Turnus I. (15.7. – 20.7.2019) 

 Turnus II. (22.7. – 27.7.2019) 

 Turnus III. (12.8. – 17.8.2019) 

 Turnus IV. (19.8. – 24.8.2019) 

CENA A ZPŮSOB PLATBY  

Cena jednoho turnusu je 210 € / 5 500 Kč za účastníka.  

V případě účasti dvou sourozenců ve stejném turnusu je cena nižší o 10 € / 260 Kč za každého z nich. 

Platbu je možné uhradit hotově nebo převodem na účty společnosti EquiRelax s. r. o. a to v EUR na účet 
FIO SK 2301630187/8330 nebo v Kč na účet FIO CZ 2101630203/2010 (jako variabilní symbol uveďte 
rodné číslo účastníka, do poznámky platebního příkazu uveďte „dětský letní tábor s koňmi 2019“). nebo 
lze využít platný slevový voucher zlavomat.sk. 

NUTNÉ VYBAVENÍ  

Vlastní jezdecká helma s tříbodovým uchycením je podmínkou pro účast.  

VOLITELNÉ AKTIVITY2 

 Kino – animovaný film (doplatek 7€)  

 Lanové centrum (doplatek 7€) 

 Koupání v přírodním jezeře + opékání 

Prohlašuji, že rozumím celému textu psaném v českém jazyce. 

Podpisem této přihlášky souhlasím se všemi obchodními, platebními a dalšími závaznými ujednání. 

Tato přihláška má 2 strany. 

  

V ...................................................... dne ………………………. 

 

 

   .………………………………………………………… 
   jméno a podpis zákonného zástupce 

                                                                            

1  zaškrtněte správnou odpověď 
2 zaškrtněte pouze v případě, že se Vaše dítě bude účastnit 


