
 

Instrukce pro přihlášení na letní tábor 
English Training s.r.o. 

 
 
 

Místo na táboře je rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením celé platby. 
 
 

1) Přihlásit dítě/děti na letní tábor můžete prostřednictvím vyplněné a odeslané elektronické přihlášky 
přímo na webových stránkách, viz odkaz níže: 

LETNÍ KEMPY PŘIHLÁŠKA 
 

2) Kolonka Poznámky: prostor pro informace, které považujete za důležité – zvyklosti, problémy, na co je 
potřeba dohlédnout. Ve stejné kolonce Poznámky: uveďte, pokud se příměstského tábora bude účastnit 
i kamarád/kamarádka/sourozenec a chcete, aby byly spolu ve skupině. Některé z příměstských týdenních 
táborů mají více samostatných skupin. 

 
3) Platba: Uhraďte plnou cenu tábora do 10 dnů od odeslání přihlášky bankovním převodem na účet 

6863994001/5500 nebo proveďte platbu online na LETNÍ KEMPY – REZERVACE  
 

 
 

4) Pokud se dítě nebude účastnit celého týdne, ale konkrétních dnů, zaplaťte částku dle 
vlastního výpočtu. Jeden den tábora je 1200 Kč. Jednotlivé dny lze také uhradit online na 
LETNÍ KEMPY – REZERVACE  zvolením konkrétního dne nebo dnů, o které byste měli zájem.  

 
5) Jako platbu přijímáme i veškeré benefitní poukazy a karty od Benefit Plus, Edenred a Sodexo. Pro postup nás 

prosím kontaktujte na hopkins@englishtraining.cz 
 

6) Pokud bude na poukaz přispívat Váš zaměstnavatel, je třeba napsat do přihlášky nebo následně zaslat 
emailem fakturační údaje firmy (název, sídlo, IČO, fakturovanou částku). 

 
7) Místo na táboře je rezervováno, v případě volného místa, obdržením přihlášky a zaplacením 

platby. Přijetí přihlášky a platby si můžete ověřit na tel. čísle 724 515 565 nebo emailu 
hopkins@englishtraining.cz 

 
8) Podrobný program jednotlivých dnů je zasílán v týdnu před konáním příměstského tábor na uvedený 

e-mail v přihlášce. 
 

9) Místa konání příměstského tábora, pokud není v programu uvedeno jinak, je Rumunská 22/28, Praha 2 
– Vinohrady, 120 00 

 

Děkujeme a budeme se těšit 😊	

	

English Training s.r.o. 
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