ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Husova 369, 267 51 Zdice, tel.: 602 628 867, email.: spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
spolecensky.klub@mesto
Přihlašujeme závazně naše dítě:...................................................................…………….......
...................................................................…………….......
...................................................................…………….............
datum narození:................…..…........,
.......…..…........, ttřída:………….........……......................., věk:….....
…........... let
zdravotní pojišťovna:...............................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................
bydliště:....................................................................................................................................
.............................................................................................................................
telefonní číslo:..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................................................
email:........................................................................................................................
mail:........................................................................................................................
mail:........................................................................................................................................
V termínu: (zakřížkujte Vámi vybraný termín)
⃝

12. 7. - 16. 7. 2021

• celý týden • cena 2.500,- Kč

⃝

26. 7. – 30. 7. 2021

• celý týden • cena 2.500,- Kč

⃝

9. 8. – 13. 8. 2021

• celý týden • cena 2.500,- Kč

⃝

23. 8. – 27. 8. 2021

• celý týden • cena 2.500,- Kč

⃝

Datum:…………………………….
………………………….

• jeden den • cena 600,- Kč

(Na jednodenní pobyty se záloha nevz
nevztahuje.)
Zálohu ve výši 1000,- Kč je třeba uhradit nejpozději do čtrnácti dnů od obdržení přihlášky.
přihlášky
Doplatek ve výši 1500,- Kč je třeba uhradit nejpozději jeden týden před začátkem zvoleného termínu.

Způsoby platby:
- hotově v kanceláři Společenského klubu Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice
- převodem na účet : - 362653359/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte)
Zdravotní
dravotní problémy (pravidelné užívání léků atd.
atd.):.................................................................
..................
.............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................
Ostatní:...................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.....................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.....................

Všeobecné podmínky účasti na příměstském táboře stanovené provozovatelem
1. Jiné osobě, než zákonnému zástupci bude dítě vydáno POUZE na základě písemného souhlasu
zákonného zástupce a po předchozí domluvě s vedoucím tábora!
2. Provozovatel příměstského tábora neručí za ztrátu či poškození osobního majetku (mobilní
telefony, osobní věci, cennosti), s ohledem na to, že jejich držení po dobu programů se
nedoporučuje.
3. Dále je zakázáno do objektu tohoto tábora vnášet jakoukoliv pyrotechniku a veškeré předměty a
zařízení, které by mohly způsobit jejich používáním újmu na zdraví či životě kteréhokoliv z účastníků
tábora nebo zdejších zvířat. Rovněž tak platí přísný zákaz vnášení, přechovávání, či užívání
návykových, psychotropních a omamných látek.
4. V případě zjištění porušení jakékoliv z těchto výše uvedených podmínek či hrubého porušení
táborového řádu, může být dítě z tábora vykázáno bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky.
Odvoz dítěte ve všech těchto případech zajistí jeho zákonní zástupci na své vlastní náklady.
5. Pozdní úhrada doplatku ceny za účast dítěte na příměstském táboře může být důvodem k
propadnutí již zaplacené zálohy a k vyřazení přihlášeného dítěte z tábora.
6. Storno poplatky:
I a) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany tábora, má
zákonný zástupce dítěte právo na vrácení plné (již zaplacené) částky.
I b) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných
zástupců, má zákonný zástupce dítěte právo pouze na vrácení doplatku. Záloha propadá ve prospěch
tábora jakožto storno kauce.
V případě doložení absence dítěte z důvodu úrazu nebo onemocnění řádnou dokumentací (lékařské
potvrzení), bude navrácena částka ve výši doplatku a 50ti % zálohy.
I c) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných
zástupců, a tito mají zájem na vrácení plné částky, pak jsou povinni za toto dítě zajistit náhradu.
II a) Pokud se jedná o ukončení pobytu přihlášeného dítěte ze strany tábora z důvodu porušení
ustanovení tábora, nemá zákonný zástupce dítěte žádné právo na vrácení jakékoliv částky.
II) b) Pokud se jedná o ukončení pobytu přihlášeného dítěte z důvodu onemocnění či úrazu během
pobytu, má zákonný zástupce dítěte právo na vrácení adekvátní částky.
II c) Pokud se jedná o ukončení dítěte v průběhu pobytu tábora ze strany zákonných zástupců z
osobních důvodů, nemá zákonný zástupce dítěte žádné právo na vrácení jakékoliv částky. Celá suma
propadá ve prospěch tábora jakožto rezervační kauce.
7. Níže podepsaní rodiče výslovně potvrzují svým podpisem, že se seznámili s výše uvedenými
podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí.

V…………………................. dne ………………
podpisy rodičů – zákonných zástupců

