eský hudební tábor mládeže o.p.s., Kolá ského 390, 533 74 Horní Jelení, R,
I : 259 20 154, tel. +420-723-130 004, +420-606-458 314, e-mail: info@chtm.cz

P ihláška pro STUDENTY
eský hudební tábor mládeže, Horní Jelení, R
P íjmení:
Jméno:
Datum narození:

Rodné íslo (pro úrazové pojišt ní):

Adresa:
Zem :

Státní p íslušnost:

Telefon:

E-mail:

Jméno a p íjmení matky:
Zam stnání matky:

Mobilní tel.:

Jméno a p íjmení otce:
Zam stnání otce:

Mobilní tel.:

Jméno soukromého u itele nebo hudební školy:
P eji si být spole n ubytován(a) s (1 jméno):
Mám vlastní polokošili HTM / Blue Lake

ANO (-298 CZK)

P ivezu si vlastní spacák, polštá a prost radlo

ANO (-100 CZK) /

Velikost polokošile (zakroužkujte):
Mám zájem o mikinu HTM

vel. 9-10

11-12

ANO (+450 CZK) / NE

Jak jste se dov d li o HTM? (zatrhn te)
doporu ení známého (jméno):

S

vel: 9-10

leták v ZUŠ

M
11-12

/

NE
NE

L
S

XL
M

facebook

XXL
L

XL

internet - jinde

jiným zp sobem (uve te):

HLAVNÍ OBOR
HTM - FACE, 8 dní, H. Jelení
1.8. – 8.8.2020, (8 – 19+ let)
Symfonický dechový orchestr
Smy cový orchestr
P vecký sbor
Soubor zobcových fléten
Kytarový soubor
Harfa
Klavír – souhra
eské divadlo
Nástroj . 1:

Doba studia:

Nástroj . 2:

Doba studia:

Jazykové znalosti:

Doba studia:

Jazykové znalosti:

Doba studia:

DOPRAVA do / z FACE (jiná než individuální)
bus Praha – HTM, 31.7. PP, + 800 CZK

bus HTM– Praha, 9.8. PP, + 800 CZK

VOLITELNÝ OBOR (zvolte obor, kam si p ejete být za azeni a 2 náhradní obory pro p ípad napln ní kapacity)
Sport
Divadlo
Jazyková konverzace
Kreslení

Hudební teorie

Bicí – základy

Turistika

Sborový zp v

Jazz Band

Klavír

Harfa

Individuální cvi ení

eský hudební tábor mládeže 2020 – ceník pobyt
délka pobytu
základní cena
HTM, 8 dní (1.8. - 8.8.2020), Horní Jelení
7190 CZK

p ím stský tábor
xxx

Základní cena pobytu zahrnuje ubytování, stravování v etn pitného režimu, výuku, fotogalerie a záznam
záv re ného koncertu na mp3 odeslaný elektronickou cestou, úrazové pojišt ní, pro studenty s trvalým pobytem
v R jednu novou polokošili HTM. První splátku ve výši minimáln 3.500,- CZK je t eba uhradit do 1 m síce po
obdržení oznámení o p ijetí, zbylou ást poplatku do 10.6.2020, kdy je zárove poslední termín pro poslání
p ihlášek. K úhradám prosím používejte bankovních p evod nebo poštovních poukázek, které obdržíte s
rozhodnutím o p ijetí.

SLEVY (podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny v prospektu nebo na www.chtm.cz)
zvolte druh slevy
stru né podmínky
p i dvou a více ú astnících z jedné rodiny
rodinná sleva 5 %
sponzorská sleva

ve výši od 300 CZK na základ p edloženého potvrzení o sociálních dávkách a
zd vod ujícího dopisu

POTVRZENÍ (zatrhn te 1 možnost)
Potvrzení o ú asti na táborech FACE pro p ísp vek od
zam stnavatele (není da ový doklad!!!).
Faktura pro zam stnavatele – název
Adresa

ZP SOB ÚHRADY (zatrhn te 1 možnost)
Bankovním p evodem
Poštovní složenkou
PayPal

DI

ZÁKONNÝ SOUHLAS
Osobní údaje studenta uvedeného na této p ihlášce budou zpracovávány v souladu s obecným na ízením o
ochran osobních údaj
. 2016/679 (dále jen GDPR) a uchovávány v po adatelské organizaci po dobu
následujících 6 let.
(zde zaškrtn te) Souhlasíme se zve ejn ním fotografií, obrazových a zvukových záznam zde uvedeného
ú astníka po ízených v pr b hu tábor za ú elem propagace projekt
HTM / FACE. Souhlasíme s uchováním
t chto záznam v archívu HTM / FACE pro ú ely audiovizuální kroniky, která slouží k prezentaci t chto aktivit i
po ukon ení ú asti studenta. Záznamy poskytujeme zdarma a dobrovoln na neomezen dlouhou dobu a nikdy
v budoucnu nebudeme požadovat finan ní náhradu za jejich poskytnutí. Bereme na v domí, že v p ípad
neú asti na tábo e bude z ú astnického poplatku ode tena ástka na nejnutn jší režijní náklady podle podmínek
pro vrácení ceny kurzu.
SLIB STUDENTA
Slibuji, že na akcích po ádaných eským hudebním táborem mládeže o.p.s. se budu ídit táborovým ádem,
spolupracovat s dirigenty, u iteli a vedoucími. Dále slibuji, že u sebe nebudu p echovávat nebo požívat
alkoholické nápoje, tabákové výrobky nebo omamné látky a neopustím tábor bez povolení. Jsem si v dom(a)
toho, že závažné porušení t chto pravidel m že vyústit v mé vylou ení z programu. Zárove potvrzuji, že jsem se
seznámil s táborovým ádem – ke stažení na www.chtm.cz v sekci Ke stažení.
podpis rodi
Datum:

(u ú astník mladších 18 let)

podpis ú astníka

