Přihláška
na Příměstský tábor
RC Letiště Běchovice z.s.
zapsaného do spolkového rejstříku u Mě soudu v Praze v odd.L, vl.č. 63474 , spis. zn.: L 63474, IČ:
04436377

23.8.2021 – 26.8.2021 v době 9:00 – 16:00
Jméno a příjmení: .................................................................................
Datum narození: ..............................
Bydliště: ..............................................................................................
Telefon, e-mail: ....................................................................................
Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení ..................................................................................
Ulice ....................................................................................................
Město ..................................................................................................
PSČ ..............................................
E-mail ..................................................................................................
Telefon ..........................................
Ceny :



Základní cena ........... 1500,- Kč



(provozní náklady+ materiál pro stavbu jednoduchých
házedel)

Cena pro sourozence..... 700,- Kč



(provozní náklady + materiál pro stavbu jednoduchých
házedel)

Step One komplet ...... 2200,- Kč




(plně vybavený model STEP ONE připravený k letu bez
příjmače včetně baterie)

Step One model .......... 950,- Kč
JAS Gripen komplet .... 2150,- Kč

(Modell STEP ONE bez vybavení)



JAS Gripen model ......... 950,- Kč

(plně vybavený model GRIPEN připravený k letu bez
příjmače a baterie)
barva –ŠEDA /MODRA (označte)

(Modell GRIPEN bez vybavení)
barva –ŠEDA /MODRA (označte)
Členové klubu RC Letiště Běchovice mají 200 Kč slevu ze základná ceny, (neplatí pro soutozence)

Doplňková nabídka:
 Vysílač s přijímačem ... 1500,- Kč
 LIPOL pro JAS Gripen ... 430,- Kč

(Kompletní soupravy na ovládání modelů FlySky FS i-6)
(NANO Tech 900mAh 3S 60C) počet kusů:……………

1. Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s členstvím dítěte, které zastupuji a zavazuji se, že odpovědně zajistím
bezpečnost jeho cestování do místa konání i z místa konání aktivit kroužku. Seznámil jsem se s provozním a platebním
řádem spolku RC Letiště Běchovice pro provoz RC letiště a modelářské dílny. S řádem souhlasím a budu jej dodržovat.
2. Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby modelářského spolku.
Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytnut na dobu členství v modelářském spolku. Po
ukončení členství budou údaje vymazány a dále nearchivovány. Souhlasím s pořizováním fotografií z činnosti
modelářského kroužku a akcí na kterých se členové účastní. Tyto fotografie mohu být zveřejněny na stránkách RC
letiště Běchovice. Po skončení členství již nesmí být fotografie zpětně použity k jakýmkoli účelům.
3. Pro nástup bude vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčosti.

Termín přihlášek je 16.7 platba na účet 9238821002/5500 var.symbol 9992021
do 31.7. výjmečně v hotovosti při nástupu

V ……………… dne…………. Podpis zákonného zástupce

………………………………………

