
PŘED PODPISEM PŘEČÍST 

Podpisem prohlašuji, že jsem byl 
srozuměn s cenou akce a s využitím 
vyb raných p ros t ředků . D á l e 
souhlasím s tím, že fotografie a 
filmový materiál pořízený na akci 
bude použit pro účely propagace 
dalš í č innosti organizátora. V 
opačném případě̌ tuto skutečnost s 
organizátorem projednám.


Organizátor se zavazuje fotografie a 
filmový materiál pořízený na akci 
využít pouze pro účely propagace 
své činnosti a neposkytne jej třetím 
osobám ani k jinému účelu.


Organizátor se nadále zavazuje 
nakládat se získanými osobními 
daty pouze v souladu se zákonem 
č . 101/2000 Sb. O ochran ě̌ 
osobních údajů̊ a využije jich pouze 

          Francie 2020
pořádá: Time 4 Meeting – T4M z.ú. se sídlem Na Vysoké II 300/22, Praha 5, IČ: 02838575, DIČ:CZ02838575 
termín:  1.8. 2020 – 14.8. 2020.              Odjezd v 18.00 od sborového domu Jednoty bratrské. 
cílové místo: Annecy, Avignon, Arles, Aigues Mortes, Camargue, Carcassonne, Andorra,   
místo spaní: spaní na divoko ve stanech/pod širákem na vlastních karimatkách 
určeno pro: děti a mládež 13 - 20 let 
stravování: 5 x denně 
cena:  8.800 Kč,- cena zahrnuje stravu, dopravu, průvodce a pronájem potřebného vybavení pro výjezd 
platba:  záloha 3.800 - do 28.2.2020 na účet 214374980/0600 pod variabilním symbolem 30202, doplatek 

5.000 do 29.5.2020 (stejný účet, stejný VS) 

Co s sebou:  
1. Doklady a dokumenty, bez kterých se vaše dítě nebo vy nemůže výjezdu zúčastnit: platný cestovní pas, 

cestovní pojištění, nástupní list*, potvrzení o bezinfekčnosti*, posudek lékaře*, průkaz zdravotní pojišťovny. 
2. Do hlavního zavazadla (použijte sportovní tašky přes rameno, bez koleček a kovových výztuží, určitě 

ne kufry, z důvodu omezeného zavazadlového prostoru): teplý a kvalitní spacák, karimatka, spodní 
prádlo, ponožky, trička (dlouhý i krátký rukáv), mikina/svetr, větrovka, sandály, pevné dobré boty, kraťasy 
(dívky mohou sukně, šaty), dlouhé kalhoty, hygienické potřeby (mýdlo, šampon, hřeben, pasta, kartáček, 
opalovací krém), baterka, psací potřeby (propiska), pokrývka hlavy, sluneční brýle, ručník, kapesníky, 
pyžamo, léky (pokud je dítě̌ pravidelně užívá). Stany nebrat – jsou zajištěny. 

3. Na cestu do auta (menší batůžek): pití v lahvi, svačina na cestu (na 1 den), dobrovolnosti se meze nekladou 
– řízky, buchty atd..., čím více tím lépe :), pláštěnka nebo nepromokavá bunda, plavky + igelitka na mokré 
plavky, ručník, kapesné (doporučení cca 100, EU-), kartáček na zuby, pasta. 

* pro účastníky mladší 18 let - ke stažení na stránkách www.jbpraha.cz. 

KONTAKT:  

Část této přihlášky Vám zůstává, abyste věděli, kde a kdy se akce koná, měli na nás kontakt a mohli si zkontrolovat 
seznam vybavení. Druhou část přihlášky je potřeba odevzdat (stačí naskenované mailem) a zaplatit zálohu. Po jejím 
uhrazení se stává přihlášení závazným. Jestliže dojde k následnému odhlášení z akce, bude účtován stornopoplatek 
ve výši zálohy (za již nakoupené vybavení, jídlo a další zaplacené poplatky). Jestliže však nebude uhrazen doplatek 
za akci do 29.5.2020, může organizátor Vaše přihlášení zrušit a poskytnou Vaše místo jinému zájemci. Organizátor si 
vyhrazuje právo zrušit akci v případě nenaplnění kapacity výjezdu. V tom případě se vybrané zálohy vrací. 
Podrobnosti o akci budou zveřejňovány na www.t4m.cz 

ZDE ODSTŘIHNOUT, VYPLNĚNÝ SPODNÍ KUS ODEVZDAT /POSLAT NASKENOVANÝ/ KONTAKTNÍ OSOBĚ 
PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ PŘI DODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH TERMÍNŮ 

Přihlašuji sebe / své dítě na akci Francie 2020 
Jméno a příjmení + datum narození 

1. ................................................................. ............................................................ 

2. ................................................................. ............................................................   
3. ................................................................. ............................................................ 
Spojení na zákonného zástupce uveďte prosím email a mobilní telefon! 

e-mail:........................................................... mobil:............................................... 
V ………………………………….................... Dne: .................................................   
Podpis:……………………….....................................................................................

Katka Růžičková 777 184 546 katka@jbpraha.cz

mailto:katka@jbpraha.cz

