
Aaada – Přihláška na Paradise Island 2010, tábor intenzivní angličtiny 

 

Aaada English Club, Courses and Camps, Anglický klub Aaada 

ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 579/3, Praha 8 – Karlín, 186 00 
 

F.C.P. s.r.o. (dále jen „Aaada“) Neklanova 14, 120 00, Praha 2 

 281 864 128, 736 643 445 –  aaada@aaada.cz –  www.aaada.cz 
IČO: 25057278, DIČ: CZ - 25057278 – číslo účtu KB Praha: 19-5458070257/0100. Obchodní společnost zapsaná v Obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vloţka 45922. Zastoupena panem Stevem A. Hildebrandem, jednatelem společnosti. 

 

Adresa, ulice:                                                                                              .  email:                                                                          . 

PSČ, město:                                                                                                .  mobil:                                                                           

 náhradní telefon:                                                                                   . 

Termíny 7denních turnusů (začátek vždy v pátek).  Zakrouţkujte termín, který vám vyhovuje. 

(1.) 2.7.  -  9.7. 

(2.) 9.7.  -  16.7. 

(3.) 16.7.  - 23.7. 

(4.)  23.7.  – 30.7. 

(5.) 30.7.  - 6.8. 

 

Cena 7denního tábora (včetně 20% DPH) 

Dospělí nebo děti nad 10 let
*1

….………….…… 6 600,- Kč 

Děti od 3 do 10 let …………………….……… 9 000,- Kč 

Děti od 1,5 do 3 let ….………………….……… 4 900,- Kč 

Děti do 1,5 roku ………………………….. 1 500,- Kč 

 

Jméno účastníka Rodné číslo 

  

  

  

  

  
 

Objednávám pokoj (zakrouţkujte):  společný  /   soukromý
*2

 

Můţete uvést, s kým byste chtěli být na pokoji:                                                                                                                             . 

 

Výpočet kompletní ceny:

7denní tábor  cena: x (počet účastníků) 

Dospělí nebo starší děti 6.600,-  x ____ = ____________ 

Děti od 3 do 10 let 9.000,-  x ____ = ____________ 

Děti od 1,5 do 3 let 4.900,-  x ____ = ____________ 

Miminka do 1,5 roku  1.500,-  x ____ = ____________ 

Příplatek za lůţko
*2

 1.500,-    = ____________ 

  

Cena celkem  = ____________ 

 

Záloha ve výši _________ _____ ,- Kč (50% z celkové ceny) se platí převodem na účet. Po zaplacení zálohy Vám rezervujeme 

pokoj a zašleme výukové materiály. Zbytek ceny musí být doplacen na účet F.C.P. s.r.o. – Aaada do 07/05/2010. Pokud podáváte 

přihlášku na tábor po 07/05/2010, je nutné zaplatit celý tábor najednou. 

*1: Děti nad 10 let vítáme také, ale z hlediska výuky angličtiny budou brány jako dospělí. 

*2: V chatkách jsou 3 a 4-lůţkové pokoje. Pokud budou obsazeny z důvodu omezené kapacity a Vás bude méně neţ počet lůţek na 

pokoji, hradíte příplatek 1500,- Kč na týden nebo 3000,- Kč na dva týdny. 
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Aaada – Přihláška na Paradise Island 2010, tábor intenzivní angličtiny 

 

Aaada English Club, Courses and Camps, Anglický klub Aaada 

ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 579/3, Praha 8 – Karlín, 186 00 
 

 

 

Angličtina v přírodě zahrnuje: 

 Pokoje hotelového typu se sociálním zařízením a sprchou. V chatce jsou dva 3lůţkové a dva 4lůţkové pokoje.  

 Plnou penzi (dospělí 3x, děti 5x denně jídlo, pitný reţim pro děti celý den), snídaně formou švédských stolů.  

 Intenzivní výuku angličtiny min. 6 hodin denně a anglickou konverzaci při různých činnostech na táboře. 

 Výlety po okolních památkách a naučné výlety. Celodenní výlet, roţnění masa, superstar party, koupání. 

 Zapůjčení sportovních potřeb a moţnost uţívat všechna sportoviště v areálu Poustky zdarma. (volejbal, ping pong, atd.) 

Angličtina v přírodě nezahrnuje: 

 Dopravu na tábor. Po telefonické domluvě můţeme vyzvednout účastníky na nádraţí v Ţihli. 

Důležité poznámky: 

Platba: Platby za tábor posílejte na účet KB Praha: 19-5458070257/0100 (jako variabilní symbol uveďte rodné 

číslo bez lomítka rodiče nebo dospělého zástupce). 

 Kopii dokladu o zaplacení zálohy připojte k vyplněné přihlášce. 

Návštěvy: Návštěvy jsou moţné, pokud bude volná ubytovací kapacita. Návštěvy je nutné nahlásit dva dny předem 

kvůli zajištění jídla a lůţkovin. Cena včetně plné penze a účasti na táborových aktivitách je 900,- Kč za 

osobu na den  

Storno: a) Do 1 měsíce před odjezdem: Vracíme 70% celkové ceny. 

 b) Do 2 týdnů před odjezdem: Vracíme 50% celkové ceny. 

 c) Pokud z jakéhokoliv důvodu budete muset během tábora přerušit pobyt, vrátíme Vám 250,- Kč za 

účastníka za kaţdou noc, která zbývá do konce tábora. 

Ostatní: Rodiny se mohou domluvit a sdílet společný pokoj. V takovém případě je nutné rezervaci oznámit.  

Příjezd na tábor: Příjezd do areálu Poustky od 12:00 do 17:00 první den turnusu. První jídlo na táboře je večere v 18hod.  

Odjezd z tábora: Poslední den tábora prosíme o vyklizení pokojů do 9 hod. Poslední jídlo je snídaně. Vaše zavazadla je 

moţné do 18 hod. uschovat. Areál můţete vyuţívat do 18 hod. Pátek je volný den pro dovolenou a relaxaci. 

Vyuţít můţete všech věcí z Aaady jako výukové programy na pc, herny, výtvarné místnosti atd. 

 

Aaada nenese odpovědnost za dohled nad dětmi v přítomnosti rodičů. Rodiče podpisem berou na vědomí, ţe po celou dobu 

tábora odpovídají za své děti.  

Rodiče se účastní aktivně intenzivní výuky angličtiny na táboře, aby ukázali svým dětem, co dělat a jak na to. Rodiče jsou v 

systému naší výuky velmi důleţitým elementem. 

Jsem si vědom/a, ţe video a fotografie vyrobené personálem Aaady (a kopie výtvarných prací vytvořených dětmi) v průběhu 

tábora budou pouţity pro vývoj anglické učební látky, nebo jinak komerčně vyuţity, a jsou majetkem Steva Hildebranda - 

F.C.P. s.r.o. - Aaada školy angličtiny. Souhlasím s pouţitím natočeného a nafoceného materiálu pro tyto účely. 

 

 

 

 Datum a podpis rodiče   Datum a podpis Steve Hildebrand  

 

 

                                                                                       .                                                                                       . 

 


