
PRIHLÁŠKA NA HAPPY CHILDREN CAMP – LETNÝ JAZYKOVÝ PROGRAM TERCHOVÁ 

 
Zhotoviteľ:  

MEDZINÁRODNÁ JAZYKOVÁ AGENTÚRA s.r.o. 

Hollého 65, 010 01 Žilina, prevádzka: Mariánske nám. 26, Žilina 

IČO: 47076364 DIČ: 2023743557 

Tel.: 0915 875 414, 0903 966 043 

www.mjazilina.sk,  mjazilina@mjazilina.sk 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu (objednávateľ):............................................................................................... 

Adresa:......................................................................................................................................................... ........................ 

Mobil matka:.....................................................................mobil otec:.............. ................................................................. 

Email:....................................................................................................................... ............................................................ 
 

Horeuvedená(ý) týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa na Happy Children Camp Terchová za 145 EUR  

Happy Children Camp Terchová za 145 EUR, súrodenci, verní zákazníci a kamaráti za 139 EUR 
(v cene je zahrnuté: jazykový program, doprava z autobusovej stanice Zilina – Terchová a späť, dozor, obed, pitný režim, športový program, 

animačný program, malé odmeny, certifikáty, učebný materiál) 

 

V prípade záujmu prosím zakrúžkujte a uhraďte spolu so základným poplatkom: 

Mám záujem o doplnkovú službu: rafting - splav rieky Oravy za 13 EUR (doprava, dozor)  áno    nie 

                                                           múzeum J. Jánošíka  –  Terchovec  za 1,30  EUR (dozor)  áno    nie 

                                                           terchovský vláčik – veľký okruh za 3,50 EUR (dozor)                        áno    nie 

               lanový park – Lanový park Terchová za 4 EUR (dozor)  áno    nie   

 

Meno dieťaťa:................................................................................................... ............................................................... 

Dátum narodenia:.............................................................................................(uveďte prosím ako VS pri platbe cez účet) 

Znalosť anglického jazyka:   začiatočník pokročilý začiatočník       mierne pokročilý pokročilý 

Ročník, ktorý dieťa skončilo:.......................používaná učebnica:...................................................... .......................... 
 
Vyberáme si turnus (prosím, zakrúžkujte):    11. 7. – 15. 7. 2022       8.8. – 12.8.2022 

Má dieťa nejaké choroby, alergie, niečo, o čom by sme mali vedieť?.........................................................................  

Kde ste sa o nás dozvedeli? (zakrúžkujte)  letáky zo školy   od známeho   z Internetu   My   leták z práce     už sme boli Vašimi zákazníkmi 
 

Týmto vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že akceptujem všeobecné a storno podmienky Happy Children Camp Terchová a zároveň v zmysle ust. paragr. 14 

podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov vyjadrujem súhlas so spracovaním, zverejňovaním a archiváciou svojich osobných údajov a osobných údajov 

svojho dieťaťa pre potreby Medzinárodnej Jazykovej Agentúry s.r.o., Hollého 65, Žilina (ďalej len „organizácia“) a to vrátane spracovania údajov o zdravotnom 
poistení dieťaťa, sprístupnenia osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, dátum narodenia) pre potrebu organizovania denného jazykovo-zážitkového tábora Happy 

Children Camp Terchová.                    

V ...............................................      dňa.....................................         podpis objednávateľa..................................................................... 

 

Odstrihnite a podpísaný originál pošlite spolu s kópiou kartičky poistenca na adresu MJA alebo prescanujte na 

mjazilina@mjazilina.sk 

Táto časť Vám zostáva!!! 

Po prijatí prihlášky Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Do údajov o platbe uveďte VS faktúry a meno dieťaťa. 
Platba za tábor sa realizuje jednorázovo cez účet alebo v hotovosti do 7 dní od prijatia prihlášky pre potvrdenie rezervácie 

spolu s príplatkami za aktivity, ktoré ste si vybrali. 
 

č.účtu: SK22 8330 0000 0020 0198 7547 
 

Poplatok za tábor odporúčame uhradiť čím skôr,  pretože sa veľmi rýchlo plní a kapacita je obmedzená!!! 

Všeobecné podmienky: 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne, svedomito a ako najlepšie vie, postarať sa o dieťa objednávateľa v čase od 7.30 do 16.30 hod. v termíne, 

ktorý si objednávateľ zvolil ako turnus, ktorý mu vyhovuje najlepšie. Čas odchodu a príchodu sa upresní v dostatočnom predstihu formou 

telefonátu, listu alebo emailu. 

2. Vzhľadom na dohodnuté zľavy sa príplatkové aktivity môžu uskutočniť len za určitých podmienok, a to vtedy, keď bude dostatočný počet 

záujemcov (min. 8). Rafting, bazén a lanový park teda nie je v programe garantovaný a ak sa neuskutoční,  príplatok sa vráti.  

3. Zhotoviteľ zabezpečuje obed a pitný režim počas dňa, avšak rodič sa postará, aby dieťa malo každý deň desiatu a niečo na zjedenie v 

popoludňajších hodinách vzhľadom na turistické a športové aktivity v priebehu dňa. 

4. V prípade navýšenia ceny nafty v priebehu turnusov Happy Children Camp, objednávateľ sa zaväzuje rozdiel doplatiť. 

Storno podmienky 
V prípade koronavírusových opatrení sa vráti celá čiastka kedykoľvek. Inak, ak sa vyskytnú udalosti alebo okolnosti, ktoré ovplyvnia účasť 

dieťaťa na dennom tábore Happy Children Camp Terchová je možné vrátiť už zaplatenú čiastku za týchto nasledujúcich  storno podmienok: 
1. Viac ako 30 dní (vrátane) – 0 %, objednávateľovi sa vráti celá čiastka plus príplatok  za rafting,  bazén a lanový park. 

2. 29 - 13 dní  (vrátane) – 50 %, objednávateľovi sa vráti polovica zo sumy a príplatok  za rafting, bazén a lanový park. 

3. 12 – 0 dní (vrátane ) – 100 %, objednávateľovi sa vráti len príplatok za rafting, bazén a lanový park. Zhotoviteľ má nárok na ponechanie si celého 

poplatku vzhľadom na organizačné a technické zabezpečenie v súvislosti s účasťou dieťaťa v campe  a objednávateľovi vráti len príplatky.  

4. Storno sa realizuje po písomnom doručení oznámenia o rušení účasti dieťaťa v campe na adresu Medzinárodnej Jazykovej Agentúry. 

5. Storno sa realizuje aj v prípade choroby dieťaťa, a to bez žiadnych výnimiek. 

6. Náhrada za dieťa je akceptovateľná. 

http://www.mjazilina.sk/

