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PŘIHLÁŠKA na zážitkový integrační pobyt pro rodiny s dětmi 
Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna, 3. – 5. 6. 2022 

Jméno a příjmení kontaktní osoby: 

 
Adresa/PSČ: 

 
Telefon: 

 

E-mail: 

 
 
Jméno a příjmení dítěte: 

 
Datum narození: 

 
Zdravotní znevýhodnění (diagnóza, specifika): 

 
 
Jméno a příjmení dítěte: 

 
Datum narození: 

 
Zdravotní znevýhodnění (diagnóza, specifika): 

 
 
 
Jméno a příjmení dospělého účastníka: 

 
Datum narození: 

 
 
 
Jméno a příjmení dospělého účastníka: 

 
Datum narození: 
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Zvláštní přání (dieta, vegetariánská strava, ubytování, dospělá porce pro dítě do 12 let): 
 
 

 
 

 
 

VYJÁDŘETE, PROSÍM, VÁŠ SOUHLAS/NESOUHLAS: 
 
Informace o pobytu mi zasílejte výhradně e-mailem:  ANO  /  NE 
 
Souhlasím s vedením výše uvedených osobních dat v databázi spolku Človíček pro jeho potřeby:  
ANO  /  NE 
 
Souhlasím s tím, že fotografie z pobytu mohou být zveřejněny na webových stránkách  
a Facebooku spolku:  ANO  /  NE 
 

CENA: 2.900,- Kč/dospělá osoba, 2.500,- Kč/dítě do 10-ti let (dle podmínek provozovatele), 
 děti do 2,5 let mají pobyt zdarma (děti od 0,5 do 2,5 let 50,-Kč poplatek za snídaně, případně 
doplatek za stravu dle přání) 

Podpisem souhlasím s podmínkami pobytu (viz. níže). 

 
Počet dospělých osob:                      
Počet dětí: 
Cena celkem: 
 

 

 
Datum:                                             Podpis:                                                                                                                                
 
 
 

 
Přihlášku je možno vyplnit také elektronicky a poslat e‐mailem na adresu  akce@clovicekbrno.cz  
Formulář přihlášek naleznete na: www.clovicekbrno.cz 
Kapacita pobytu je omezena – své místo si můžete rezervovat na emailu: akce@clovicekbrno.cz   
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Podmínky pobytu: 

• Našim záměrem je připravit pro víkendový pobyt ty nejlepší podmínky, proto se očekává 
aktivní komunikace účastníků směrem ke koordinátorovi akce. 

 

• V rámci celé akce je zajištěna asistence k dětem během programu, na dalších 
podmínkách se rodina individuálně domlouvá s přiděleným asistentem, popřípadě se 
informuje u koordinátora akce.  

 

• Človíček se snaží zajistit všemi silami v rezervovaném objektu přání účastníků, je zde však 
také hostem, proto za veškeré změněné podmínky a nedostatky spojené s ubytovacím 
zařízením během akce zodpovídá provozovatel daného objektu.  

 

• Storno poplatky: 

30 – 22 dní před nástupem 20 % předpokládané ceny 

21 – 15 dní před nástupem 30 % předpokládané ceny 

14 – 8 dní před nástupem 40 % předpokládané ceny 

7 – 2 dní před nástupem 50 % předpokládané ceny 

48 – 0 hodin před nástupem 100 % předpokládané ceny 
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