
Závazná přihláška na Pražské Filmové Prázdniny 2015
SPAFi pořádá příměstský denní tábor Pražské Filmové Prázdniny pro děti a mládež ve věku od 12 do 18 let. Tábor bude probíhat od 11. do 24. července, denně
mezi 9:00 a 18:00 hodinou v Praze, ve školícím centru SPAFi a areálu Strahovských vysokoškolských kolejí a  přilehlých sportovních zařízení, součástí jsou i
exkurze  do studií  a  externích filmových  pracovišť.  Během prázdninového filmového soustředění budou mít účastníci možnost se seznámit s filmovým
prostředím, nahlédnout do technologie výroby filmu, vyzkouší si různorodé aktivity, včetně výuky a aplikace postprodukčních programů a tím smysluplně
vyplnit volný čas o prázdninách. 

Prohlášení:
• Odesláním přihlášky na tábor potvrzuji, že jsem řádně a pravdivě vyplnil/a všechny údaje a nejsem si vědom/a žádných závažnějších omezení, která by

ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte během příměstského tábora, na který jej přihlašuji. Souhlasím, aby se mé dítě  zúčastnil/o sportovních
aktivit, konaných na vybraném příměstském táboře. Také souhlasím, že vyplněné údaje mohou být použity v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů č. 101/2000 pro vnitřní potřebu organizátora.

• Prohlašuji, že dítě bude respektovat táborový řád a pokyny vedoucích na táboře. V opačném případě jsem připraven/a nést následky v podobě
vyloučení (bez nároku na  finanční vyrovnání)  či  finanční  úhrady vzniklé škody. Zároveň potvrzuji,  že jsem dítě seznámil/a s přísným zákazem
požívání alkoholu, omamných látek a kouření během tábora

• Uděluji souhlas s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činností příměstského tábora, dále s archivací těchto materiálů a s jejich použitím při
prezentaci a propagaci občanského sdružení SPAFi (např. v kronikách, na internetu, atp.)

Táborový řád:
• Účastníci tábora nesmí opustit příměstský tábor nebo odejít bez řádného omluvení a výslovného souhlasu vedoucích.
• Účastníci tábora se budou řídit jen pokyny vedoucích a plně je respektovat.
• Účastníci tábora se budou řídit pravidly a zásadami slušného chování. V případě narušování kázně, pořádku a stanoveného táborového řádu budou

okamžitě vyloučeni bez náhrady na vrácení peněz. O tomto stavu bude informován rodič telefonicky.
• Účastníci, kteří se nedostaví do 9:30, musí být omluveni ústně nebo telefonicky rodičem, pokud možno den předem.
• Účastníci tábora nesmí u sebe přechovávat žádné předměty s ostrými hroty, nože, nůžky, pilníky atd.
• Účastníci si ručí sami za donesené cenné předměty, proto je nedoporučujeme nosit.
• Používání mobilních telefonů bude během dílčích aktivit programu zakázáno. Pro kontakt s dítětem můžete využít telefonní čísla uvedená v

kontaktu na občanské sdružení SPAFi.
• Účastníci tábora dále nesmí u sebe přechovávat či požívat alkoholické nápoje nebo omamné a toxické látky, kouření je také zakázáno.
• Účastníci plně respektují a dodržují program během výletních a společenských akcí.

Pražské Filmové Prázdniny 2015
11. 7. - 24. 7. 2015

Informace o účastníkovi

Jméno: ...................................................................... Příjmení:.......................................................................

Rodné číslo: …........................................................... Adresa: ….....................................................................

Informace o rodiči

Jméno: ….................................................................. Příjmení: …...................................................................

Email: ….................................................................... Telefon na rodiče: …....................................................

Cena na celý tábor 14 dní : 5550,-  Kč / cena na 7 dní 2900,- Kč
sleva pro účastníky minulých ročníků ve výši 10% z celkové ceny,  cena na jednotlivé dny na vyžádání, uvedené ceny jsou včetně DPH

V...................... dne: …............................................ Podpis: ….....................................................................

SPAFi Animation Academy, Olympijská 2/1912, 169 00, Praha 6 – Strahov http://www.spafi.org
Bankovní účet: ČS a.s., 0437477389/0800

http://www.spafi.org/


Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na spafi@  spafi.org , případně poštou na adresu: SPAFi Animation Academy, Olympijská 2/1912,
169 00, Praha 6 – Strahov.

V ceně příměstského tábora je obsaženo: Pedagogický dozor, program, dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina, pitný režim po celý 
den (voda se šťávou), náklady na výlety a exkurze mimo jízdenek MHD, úrazové pojištění na tábory (u ČP), materiál na filmové a výtvarné 
činnosti, odměny. 

V případě potranovinových alergií dítěte prosíme o zaslání jejich seznamu dle platných směrnic včetně číselného označení spolu s přihláškou. 
Jakákoliv jiná zdravotní omezení mimo Prohlášení prosím konzultujte před odesláním přihlášky individuálně.

Stornopodmínky  - doba zrušení před zahájením a výše stornopoplatku:  
14 dní   - 10% z celkové částky
7 dnů    - 25% z celkové částky
2 dny   - 50% z celkové částky
1 den   - 100 % z celkové částky
V případě nemoci dítěte před nástupem na PT v rámci storno lhůt máte nárok na vrácení plné částky mimo administrativního poplatku ve výši 
10%, pokud nahlásíte omluvu do 24 hod před zahájením plánované účasti a doložíte příslušným lékařským potvrzením.

Snažíme se vycházet co nejvíce vstříc individuálním potřebám účastníků a jejich dalšího programu v rámci PT.  Na základě předešlé  dohody lze
upravit účast na konkrétní dny dle vyhlášeného programu a dalších aktivit účastníka. Z našich zkušeností to však doporučujeme v co nejmenší 
míře i vzhledem k tomu, že během PT dochází k teamové tvorbě a spolupráci na finálních výstupech, kde má každý účastník svou pevnou roli. 
Ideální je absolvování alespoň jednoho celého týdne PT.

Omluvu  lze provést: 
e-mailem na: spafi@  spafi.org 
telefonicky, popř. SMS na: 608 173 708  - touto cestou vždy v případě omluvy méně než 48 hod před účastí.

Denní rozvrh:

9.00 – 9.30 – příchod (ranní program)

9.30 – 10.45 – hlavní program

10.45 – 11.00 – svačina

11.00 – 12:30 – pokračování  hlavního programu

12.30 – 13.30 – oběd

13.30 – 14.00 – polední odpočinkový program

14.00 – 16.00 – hlavní program

16.00 – 16.15 – svačina

16.15 – 18.00 – večerní program

Vzhledem k organizaci exkurzí ve filmovém a televizím prostředí je změna programu v rámci běhu PT předem vyhrazena, předem děkujeme
za pochopení.
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