
 

Přihláška zájemce o letní příměstský tábor 

„Prázdniny v galerii 2020?!“ 

Galerie Klatovy / Klenová nezodpovídá za ztrátu cenných věcí, které si s sebou děti 

přinesou 
 

Kontaktní osoba: Bc. Vlasta Hrabětová 

Termín konání:   27. 7. – 31. 7. 2020 
Místo konání:  Areál hradu a zámku Klenová, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech. Od 

8:00 – 16.00 h. (přestávka na oběd 12.00 – 12.30 h.).  

Cena:  1 700 Kč 
První sraz účastníků v 7:00 na Tylově nábřeží v Klatovech, nebo 8:00 před poštou 

v Janovicích n. Úhlavou 

 

Účastník tábora 

Příjmení     

Jméno     

Věk  

Rodné číslo  

                     

Zákonný zástupce 

Jméno a příjmení  

Adresa  

Kontaktní telefon  

Kontaktní e-mail  

 
Tato přihláška nabývá na platnosti po zaplacení táborného. To je možné zaplatit jak na pokladnách Galerie 

Klatovy / Klenová, tak platbou na účet 1423478/0300. Platbu proveďte nejpozději měsíc od podání přihlášky.  

Jako variabilní symbol použijte prosím rodné číslo dítěte. Rodné číslo nám poslouží i při uzavření úrazového 

pojištění pro děti. Podpisem této přihlášky rodiče souhlasí s pořízením fotodokumentace celé akce pověřeným 

pracovníkem Galerie Klatovy / Klenová (dále jen GKK) a s jejím užitím pro propagační účely výhradně pro 

GKK. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány pouze pro vnitřní potřeby galerie a nebudou nikomu poskytnuty. 

Čas srazů se může v závislosti na autobusové dopravě změnit – zákonný zástupce bude v dostatečném předstihu 

informován o přesných časech. 
 

 

 

Prohlášení rodičů o doprovodu 

 

Prohlašuji, že svého syna /dceru budu přivádět v 07.00 hod.(8:00) a vyzvedávat nejpozději  v 

16.00 hod. v době, kdy dítě bude navštěvovat akci „Prázdniny v galerii 2020?!“. Pokud dítě v 

určenou hodinu nevyzvednu, zavazuji se uhradit náklady na dopravu svého dítěte do místa 

bydliště uvedeného na přihlášce.   

 

 

 

 

Datum podání:………………………..  Podpis rodičů : ……………………………  

                 
 
Přihlášky je možno podávat na pokladně Galerie U Bílého jednorožce do 1. 6. 2020 či do naplnění kapacity. Přihlášky s podpisem zákonného 

zástupce (oskenované a čitelné) můžete zasílat i na email hrabetova@gkk.cz. 


