
Závazná přihláška  
na letní příměstské tábory MUD 2023: EXPEDICE

Pořadatel: Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace, IČ: 71294678, se sídlem Malé náměstí 74, 256 01 Benešov

10.–14. 7. 2023 (PT 1) 31. 7.–4. 8. 2023 (PT 2)  14.–18. 8. 2023 (PT 3)

Jméno a příjmení dítěte                                                                                         Věk:             Ročník:

Trvalé bydliště

Zdravotní pojišťovna

Jména zákonných zástupců  
a kontakty na ně

1. 
mobil:

e-mail:

bydliště:
2. 

mobil:

e-mail:

bydliště:

Potravinové a jiné alergie dítěte

Na co si dát u dítěte pozor

Kdo je oprávněn vyzvedávat dítě 
po skončení PT

  Dítě bude odcházet samo              Dítě bude vyzvedávat

1.

2.

3.

Poznámky

Vyplní zákonný zástupce dítěte:1

Vyplní pořadatel:

1 dle Zákona č.561/2004 Sb., §28 písmeno b, odst. 3 a 4

Souhlasím s podmínkami, cenou příměstského tábora a s tím, že MUD bude pořizovat v průběhu akce fotografie i jiné 
audiovizuální záznamy dokumentující aktivity na PT a zveřejňovat je v tištěnách materiálech i na webu jako ukázku  
z činnosti MUD ke své propagaci. Dále souhlasím s tím, aby MUD používalo autorská díla vytvořená mým dítětem za úče-
lem propagace muzea. Souhlasím rovněž s tím, že MUD může použít osobní údaje dítěte pro potřeby zajištění pojištění.

V............................dne                                 
           

..................................................................
                   podpis zákonného zástupce

Přihláška 
odevzdána dne

Záloha 
zaplacena dne

Doplatek 
zaplacen dne

Sourozenecká 
sleva ANO       NE



Všeobecné pokyny k letním příměstským táborům MUD 2023
OBECNÉ INFORMACE
V roce 2023 jsme připravili tři turnusy letních příměstských táborů Muzea umění a designu Benešov (PT MUD):  
10.–14. 7. 2023 (PT 1) / 31. 7.–4. 8. 2023 (PT 2)  / 14.–18. 8. 2023 (PT 3). Tábory se konají od pondělí do pátku od 
8:30 do 16:00, a to nejenom v budově MUD.  Součástí programu jsou i výlety do okolí (podle aktuálního počasí). Cena za 
turnus je 3 000 Kč. PT MUD vedou muzejní edukátoři. Předávání dětí bude probíhat na recepci MUD vždy mezi 8:15 až 
8:30. Vyzvedávání opět na recepci v 16:00.  Jiné osobě než zákonnému zástupci bude dítě vydáno POUZE na základě 
písemného potvrzení (viz přihláška).

DOKUMENTY (nutné odevzdat v den nástupu dítěte na tábor)
I.   Závazná přihláška na letní příměstské tábory MUD* vč. všeobecných pokynů (podepsané zákonným zástupcem)
II.  Potvrzení o bezinfekčnosti (podepsané zákonným zástupcem)
III.  Kopie kartičky zdravotní pojišťovny

PŘIHLAŠOVÁNÍ
Přihlašování na letní příměstské táboty probíhá do 31. 3. 2023, a to prostřednictvím e-mailu:  info@mudbenesov.cz, 
na který prosím pošlete vyplněnu přihlášku. Nejpozději do 48 hodin Vám zašleme potvrzení o přijetí přihlášky a další 
informace. Závaznou se přihláška stává teprve po zaplacením nevratné zálohy ve výši 1 000 Kč na účet MUD. Přihlášku 
prosím vytiskněte a podepsanou přineste 1. den příslušného turnusu PT. 

ÚHRADA ZÁLOHY
Po potvrzení účasti ze strany MUD* je třeba uhradit do 31. 3. 2023 nevratnou zálohu ve výši 1 000 Kč, která se  
v případě neúčasti dítěte stává storno-poplatkem. V případě nezaplacení zálohy ve stanoveném termínu bude místo 
přihlášeného dítěte nabídnuto náhradníkům.

DOPLATEK CENY
Doplatek ceny ve výši 2 000 Kč je nutné uhradit nejpozději do 31. 5. 2023.

POKYNY K PLATBĚ
Číslo účtu MUD*:  3736564339/0800, Česká spořitelna

Jako variabilní symbol prosím uveďte prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte. Do zprávy pro příjemce uveďte pořadové 
číslo příměstského tábora: PT 1 / PT 2 / PT 3 a PŘÍJMENÍ a JMÉNO dítěte. Děkujeme.

SOUROZENECKÁ SLEVA
Pokud z jedné rodiny hlásíte 2 a více dětí na příměstské tábory MUD, je možné poskytnout sourozeneckou slevu  
ve výši 200 Kč. (První dítě platí plnou cenu a každý jeho sourozenec cenu se slevou.) Tuto informaci prosím uveďte  
v přihlášce do kolonky Sourozenecká sleva. Za každé z přihlášených dětí je nutné provést samostatnou platbu! 

STORNO POPLATKY
(1)  Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany tábora, má zákonný zástupce dítě-

te právo na vrácení plné ( již zaplacené) částky.

(2)  Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných zástupců, má zákonný 
zástupce dítěte právo pouze na vrácení doplatku. Záloha propadá ve prospěch tábora jakožto storno kauce.  
V případě doložení absence dítěte z důvodu úrazu nebo onemocnění řádnou dokumentací (lékařské potvrzení), 
bude vrácena částka ve výši doplatku a 50 % zálohy.

(3)  Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných zástupců, kteří mají 
zájem na vrácení plné částky, pak jsou povinni za toto dítě zajistit náhradu.

Níže podepsaní zákonní zástupci dítěte svým podpisem výslovně potvrzují, že se seznámili s výše uvedenými všeobecný-
mi podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí.

V                             dne

Podpis zákonného zástupce dítěte


