
 
PŘIHLÁŠKA NA POBYT  S MC KLUBÍČKO 

AKTIVIZAČNÍ POBYT PRO RODINY S DĚTMI EXPEDICE 
ANTARIK 2015 

 
     V TERMÍNU : 29.7. – 2. 8. 2015 
 
Jméno a příjmení účastníka: …………………………………… 
Rodné číslo:   …………………………………… 
Zdravotní pojišťovna:  …………………………………… 
 
Jméno a příjmení účastníka: …………………………………… 
Rodné číslo:   …………………………………… 
Zdravotní pojišťovna:  …………………………………… 
 
Jméno a příjmení účastníka: …………………………………… 
Rodné číslo:   …………………………………… 
Zdravotní pojišťovna:  …………………………………… 
 
Jméno a příjmení účastníka: …………………………………… 
Rodné číslo:   …………………………………… 
Zdravotní pojišťovna:  …………………………………… 
 
Jméno a příjmení účastníka: …………………………………… 
Rodné číslo:   …………………………………… 
Zdravotní pojišťovna:  …………………………………… 
 
Adresa bydliště:  …………………………………… 
    …………………………………… 
Telefon:   …………………………………… 
 
Email:    …………………………………… 
 
V případě účasti jen jednoho rodiče a 1-2 dětí uveďte jméno 
spolubydlícího, se kterým jste ochotni sdílet pokoj (dvoulůžkových 
pokojů je omezená kapacita).                                                                                              
Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 
IČ…26602024, Tel.:737 206 708, e-mail: klubickokm@klubickokm.cz 

 



 
 
Potvrzuji svým podpisem: 
1. Jsme seznámeni se smluvními podmínkami MC Klubíčko. 
2. Souhlasíme se zpracováním osobních údajů. 
3. Po celou dobu pobytu plně zodpovídám za své nezletilé děti a za   
    škody způsobené mou rodinou. 
4. Souhlasím se zveřejněním fotografií pořízených při akci. 
 

Podpis………………… 
 
Dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů budou data uvedená na přihlášce použity 
pouze pro potřeby organizace MC Klubíčko o. s. a nebudou poskytovány třetím osobám. 
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SMLUVNÍ PODMÍNKY 
 
Cena: Dospělý / dítě 
2-lůžkový pokoj  2 800,- / 2 500,- Kč 
(soc. zařízení na chodbě)   
3-lůžkový pokoj   3 200,- / 2 700,- Kč 
(pokoj-rekonstruovaný, soc. zařízení na pokoji) 
4-lůžkový pokoj  2 800,- / 2 500,- Kč 
(sociální zařízení na chodbě) 
5-lůžkový pokoj  2 700,- / 2 500,- Kč 
(částečně rekonstruovaný, soc. zařízení na pokoji) 
Dítě do 2 let zdarma (bez nároku na stravu, lůžko a pojištění)  
 
Na základě Vaší přihlášky Vám bude nejpozději do 31. 5. 2015 
zaslána na Váš e-mail faktura na celou částku pobytu. Splatnost 
dané faktury je 14 dní. Platbu je možné provádět jen 
bezhotovostně. Po domluvě je možné platbu rozdělit do dvou 
splátek – poslední splátka musí být uhrazena nejpozději 3 týdny 
před konáním pobytu. V případě neuhrazení bude místo postoupeno 
dalším zájemcům. 
 
Při příjezdu se vybírá rekreační poplatek (není započten v celkové 
ceně), který činí: 9 Kč / dospělá osoba/den  
 
STORNO POPLATKY  
Při odhlášení pobytu v době kratší 30 dnů před započetím pobytu se 
účtuje 50% z celkové ceny pobytu.  

Při odhlášení v době kratší než 7 dnů před započetím pobytu, 
neúčast na pobytu nebo předčasný odjezd se účtuje 90% z celkové 
ceny pobytu. Storno se vztahuje i na jednotlivé osoby, proto si 
včas rozmyslete koho přihlásíte. 

Doporučujeme Vám pojistit si pobyt pro případné storno!!! 

Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 
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