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Smluvní podmínky k příměstskému táboru „Za příběhy Trojské kotliny“

1.

Přihlášení dítěte

Po odeslání on-line přihlášky obdrží objednatel (zákonný zástupce dítěte) e-mailovou
zprávu o potvrzení přijetí přihlášky. Přihláška se stává závaznou vyplněním a
odesláním on-line formuláře. Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity.
2.

Platba

Platba bude uhrazena na účet pořadatele vedený u Fio Banky a.s. do 5 dnů od
potvrzení přijetí přihlášky.
Cena: 3900 Kč
Cena se slevou: 3500 Kč při přihlášení do 30. 4. 2022
Číslo účtu: 2100460986/2010
Variabilní symbol: obdržíte emailem s potvrzením přijetí přihlášky
Pokud nebude poplatek uhrazen ve stanovené lhůtě 5 dní od potvrzení přijetí
přihlášky, bude Vaše místo v registraci uvolněno pro další zájemce. Pokud bude na
účast dítěte na příměstském táboře přispívat zaměstnavatel nebo zdravotní
pojišťovna, vystaví pořadatel po předchozí dohodě daňový doklad o platbě nebo
fakturu. Kontaktujte koordinátorku na email jana.knappova@podhoubi.cz.
3.

Storno podmínky

Stornopoplatek více než 30 dní před zahájením příměstského tábora činí 20%
poplatku, méně než 30 dní před zahájením příměstského tábora 50% poplatku, týden
před zahájením příměstského tábora 80% a 3 dny a méně před zahájením
příměstského tábora 90%. Při náhlém onemocnění či úrazu dítěte (lékařské
potvrzení) bude účastnický poplatek vrácen po odečtení 400 Kč na nutné výdaje před
zahájením tábora. Při zajištění náhradníka bude vrácena plná cena.
4.

Zrušení ze strany pořadatele

Poruší-li na táboře dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání,

nebude-li respektovat pokyny lektorů, oznámí pořadatel zákonnému zástupci tuto
skutečnost a vyhrazuje si právo zrušit účast dítěte na táboře bez nároku na vrácení
peněz. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout na příměstský tábor dítě, které jeví
známky akutního zdravotního onemocnění nebo v případě, že zákonný zástupce
nepodepíše v den nástupu dítěte Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. Příměstský

tábor muže být odvolán z tzv. vyšší moci (např. vyhoření objektu, změna epidemické
situace aj.), v tomto případě bude vrácena celá nebo poměrná částka podle doby
zkrácení tábora, na jiné plnění nevzniká nárok.

5.

Cena tábora

Cena tábora zahrnuje náklady na přípravu a pomůcky programu, mzdy koordinátora
a lektorů, teplý oběd, dopolední a odpolední svačinu a pitný režim každý den, drobné
odměny.
6.

Přihlášení sourozenců

Každé dítě bude mít vlastní přihlášku, platbu je možné realizovat pod společným VS.
7.

GDPR

Přihlášením dítěte na příměstský tábor nám dáváte souhlas se zpracováním
osobních údajů uvedených v přihlášce pro účely činnosti organizace. Je s nimi
zacházeno diskrétně, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/es (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

8.

Další ustanovení

V den nástupu na tábor odevzdá zákonný zástupce koordinátorce vytištěnou a
podepsanou přihlášku, jejíž součástí je i potvrzení o bezinfekčnost a souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely činnosti organizace.

V Praze 6. 3. 2022

