Český hudební tábor mládeže o.p.s., Kolářského 390, 533 74 Horní Jelení, ČR,
IČ: 259 20 154, tel. +420-723-130 004, +420-606-458 314, e-mail: info@chtm.cz

Přihláška pro STUDENTY
Český hudební tábor mládeže – FACE 2019, Hora Matky Boží, Králíky
Příjmení: __________________________________________________________________________________
Jméno:____________________________________________________________________________________
Datum narození:___________________________ Rodné číslo (pro úrazové pojištění): ____________________
Adresa: ___________________________________________________________________________________
Země: ________________________________ Státní příslušnost: ____________________________________
Telefon: _______________________________ E-mail: _____________________________________________
Jméno a příjmení matky:______________________________________________________________________
Zaměstnání matky: ______________________________ Mobilní tel.: __________________________________
Jméno a příjmení otce: _______________________________________________________________________
Zaměstnání otce: ______________________________ Mobilní tel.: ___________________________________
Jméno soukromého učitele nebo hudební školy:___________________________________________________
Přeji si být společně ubytován(a) s (1 jméno): _____________________________________________________
Mám vlastní polokošili ČHTM / Blue Lake

ANO (-298 CZK)

Přivezu si vlastní spacák a polštář

ANO (-100 CZK) /

Velikost polokošile (zakroužkujte):

vel. 9-10

11-12

Mám zájem o půjčení mikiny ČHTM (40 CZK) ANO / NE
Jak jste se dověděli o ČHTM? (zatrhněte)

S

NE
NE
M

vel: 9-10

leták v ZUŠ

doporučení známého (jméno):

/

L
11-12

facebook

XL
S

XXL
M

L

XL

internet - jinde

jiným způsobem (uveďte):

Nástroj č. 1:

Doba studia:

Nástroj č. 2:

Doba studia:

Jazykové znalosti:

Doba studia:

Jazykové znalosti:

Doba studia:

HLAVNÍ OBOR
ČHTM – FACE 2019, 11 dní,
3.7. – 13.7.2019, (8 – 19 let)
Symfonické orchestry (mírně pokr. + pokročilí)
Soubor zobcových fléten
Mezinárodní pěvecký sbor
Klavír – souhra
Harfa
DOPRAVA do / z FACE (jiná než individuální)
bus Praha – ČHTM, 2.7. n. 13.7. PP, + 800 CZK
Mám zájem stát se hostitelskou rodinou.

ČHTM – FACE 2019, 7 dní,
14.7. – 20.7.2019, (8 – 19 let)
Symfonické orchestry (začát. + mírně pokr.)
Klavír – souhra
Kytarový soubor
Soubor zobcových fléten
České divadlo
bus ČHTM– Praha, 13.7. n. 21.7. PP, + 800 CZK

VOLITELNÝ OBOR (zvolte

obor, kam si přejete být zařazeni a 2 náhradní obory pro případ

naplnění kapacity)
Sport

Divadlo

Jazyková konverzace

Kreslení
Jazz Band
Klavír
Turistika

Hudební teorie
Sborový zpěv
Bicí – základy

Individuální cvičení
Harfa (3.7.-13.7.2019)
Dirigování (3.7.-13.7.2019)

FACE Fine Arts Camps Europe 2019 – ceník pobytů
délka pobytu
cena na poslední chvíli
příměstský tábor
ČHTM – FACE, 7 dní (14.7. - 20.7.2019)
5290 CZK
3190 CZK
ČHTM – FACE, 11 dní (3.7. – 13.7.2019)
8290 CZK (7990 CZK)*
4990 CZK
ČHTM – FACE, 18 dní (3.7. - 20.7.2019)
12690 CZK
7490 CZK

 *možnost ukončení pobytu po koncertě symfonických orchestrů v pátek 12.7. večer = nižší cena
Základní cena pobytu zahrnuje ubytování, stravování včetně pitného režimu, výuku, fotogalerie a záznam
závěrečného koncertu na mp3 odeslaný elektronickou cestou, úrazové pojištění, půjčení polokošile ČHTM.
Přihlášky posílejte naskenované e-mailem do 20.6.2019.

SLEVY (podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny v prospektu nebo na www.chtm.cz)
zvolte druh slevy
stručné podmínky
při dvou a více účastnících z jedné rodiny
rodinná sleva 5 %
sleva za doporučení
hostitelský bonus 5 %
sponzorská sleva
nástrojová sleva

ve výši 3%, podrobnosti na www.chtm.cz
v případě ubytování zahraničního studenta v rodině před začátkem nebo po
skončení tábora, nelze kombinovat s rodinnou slevou
ve výši od 300 CZK na základě předloženého potvrzení o sociálních dávkách a
zdůvodňujícího dopisu
bude nabízena na internetu od března 2019, sledujte stránku http://www.chtm.cz
oddíl Základní informace, lze ji poskytnout na základě doporučení učitele hudby

POTVRZENÍ (zatrhněte 1 možnost)
Potvrzení o účasti na táborech FACE pro příspěvek od
zaměstnavatele (není daňový doklad!!!).
Faktura pro zaměstnavatele – název
Adresa

ZPŮSOB ÚHRADY (zatrhněte 1 možnost)
Bankovním převodem
Poštovní složenkou
PayPal

DIČ
ZÁKONNÝ SOUHLAS
Osobní údaje studenta uvedeného na této přihlášce budou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o
ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen GDPR) a uchovávány v pořadatelské organizaci po dobu
následujících 6 let.



(zde zaškrtněte) Souhlasíme se zveřejněním fotografií, obrazových a zvukových záznamů zde uvedeného
účastníka pořízených v průběhu táborů za účelem propagace projektů ČHTM / FACE. Souhlasíme s uchováním
těchto záznamů v archívu ČHTM / FACE pro účely audiovizuální kroniky, která slouží k prezentaci těchto aktivit i
po ukončení účasti studenta. Záznamy poskytujeme zdarma a dobrovolně na neomezeně dlouhou dobu a nikdy
v budoucnu nebudeme požadovat finanční náhradu za jejich poskytnutí. Bereme na vědomí, že v případě
neúčasti na táboře bude z účastnického poplatku odečtena částka na nejnutnější režijní náklady podle podmínek
pro vrácení ceny kurzu.
SLIB STUDENTA
Slibuji, že na akcích pořádaných Českým hudebním táborem mládeže o.p.s. se budu řídit táborovým řádem,
spolupracovat s dirigenty, učiteli a vedoucími. Dále slibuji, že u sebe nebudu přechovávat nebo požívat
alkoholické nápoje, tabákové výrobky nebo omamné látky a neopustím tábor bez povolení. Jsem si vědom(a)
toho, že závažné porušení těchto pravidel může vyústit v mé vyloučení z programu. Zároveň potvrzuji, že jsem se
seznámil s táborovým řádem – ke stažení na www.chtm.cz v sekci Ke stažení.

podpis rodičů (u účastníků mladších 18 let)
Datum:

podpis účastníka

