Smluvní podmínky tábora POHODA
1) Cena poukazu:
Základní cena – 3.990,-Kč
cena pro celiaky (bezlepková dieta) - 4.490,-Kč
Tuto částku poukažte převodním příkazem na účet Fio banka a.s., č.ú. 2600366291/2010
Jako variabilní symbol (v.s.) uveďte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.
Osobní údaje budou použity výhradně k vnitřním potřebám provozu tábora, pojištění, apod.
Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2019
Splatnost poukazu je 30. 6. 2019.
Pozdější úhrada je možná pouze na základě písemné dohody s provozovatelem tábora.
Přihlášky jsou zařazovány dle data, hodiny a minuty připsání ceny poukazu na účet provozovatele
tábora. S ohledem na omezenou kapacitu tábora si provozovatel vyhrazuje právo odmítnout ty
zájemce, jejichž úhrada bude připsána na účet provozovatele tábora po naplnění jeho kapacity.
2)

Dítě nebude přijato bez:
- zaplacení celé hodnoty poukazu do 30. 6. 2019 s výjimkou písemných dohod
- posudku o zdravotní způsobilosti dítěte (splněné státem stanovené povinné očkovací schéma)
- prohlášení zákonných zástupců
- průkazky zdravotní pojišťovny – postačuje fotokopie
- minimální povinné výbavy dle přílohy 1) těchto podmínek

3) Důvodem k nepřijetí dítěte na tábor, případně předčasnému ukončení jeho účasti na táboře je zjištění, že
dítě má vši.
4) Pokud dítě nenastoupí na tábor z jiných než zdravotních důvodů, bude zájemci účtován storno poplatek ve
výši:
a. Odřeknutí pobytu 14 dní a více před zahájením tábora – storno = 50 % z ceny poukazu
b. Odřeknutí pobytu 14 dní - 5 dní před zahájením tábora – storno = 75 % z ceny poukazu
c. Odřeknutí pobytu méně než 5 dní před zahájením tábora – storno = 100 % z ceny poukazu
Omluvení účastníka je nutné provést písemně s doložením důvodu neúčasti. Provozovatel tábora si
vyhrazuje právo rozhodnout o důvodnosti omluvy, případně ji odmítnout.
5) V případě neomluvené neúčasti/nenastoupení dítěte na tábor činí storno poplatek částku odpovídající
ceně poukazu.
6) Jestliže na základě žádosti rodičů dítě ukončí pobyt na táboře předčasně, nevzniká mu nárok na vrácení
alikvotní části poplatku. Shodně se postupuje i v případě, že pobyt dítěte je ukončen ve smyslu ustanovení
bodu 11) těchto podmínek.
7) Je-li důvodem předčasného ukončení pobytu dítěte na táboře onemocnění, pak na základě žádosti je
možné mu vrátit alikvotní část poplatku odpovídající neodebrané stravě.
8) Provozovatel tábora si vyhrazuje právo rozhodnout z důvodů hodných zvláštního zřetele o výši vracené
částky odchylně od ustanovení bodů 4. až 7. těchto podmínek.
9) Zákonní zástupci dítěte podpisem přihlášky výslovně souhlasí s tím, že provozovatel tábora je oprávněn
zajistit v odůvodněných případech ošetření dítěte u lékaře, případně v nemocnici a zavazují se uhradit
poplatky s ošetřením spojené.
10) Zákonní zástupci dětí podpisem přihlášky berou na vědomí, že děti jsou provozovatelem tábora pojištěny
pouze pro případ trvalých následků úrazu, případně úmrtí. Pojistky s širším pojistným krytím si zákonní
zástupci mohou sjednat individuálně.
11) Důvodem k předčasnému ukončení účasti dítěte na táboře může být
a. opakované nerespektování pokynů oddílových vedoucích a dalších pracovníků tábora,
b. zasahování do osobnostních práv ostatních účastníků tábora,
c. hrubé nebo násilné chování k ostatním účastníkům tábora

d. úmyslné poškozování zařízení tábora nebo majetku ostatních účastníků,
e. porušování zásad ochrany přírody a životního prostředí.
Zákonní zástupci dítěte potvrzují, že nejpozději do 24 hodin od oznámení, že účast dítěte byla ukončena
z důvodů výše uvedených, si dítě od provozovatele tábora převezmou buď oni osobně, nebo jiná, jimi
zmocněná osoba na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem, a to v místě konání tábora, pokud
se strany nedohodnou jinak.
12) Provozovatel tábora neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí, které svým charakterem nejsou nutné pro
účast na táboře. Jedná se zejména o mobilní telefony, notebooky, tablety, šperky, hodinky apod. Dále
nezodpovídá za finanční hotovost, kterou mají účastníci tábora k dispozici jako kapesné.
13) Adresa tábora:
NA OBLÁTKU pod Strážištěm, Mladotice, 331 41 Kralovice
14) Provozovatel tábora:
spolek Cestou z města, z.s., Žihle 369, IČO: 22900179
Tyto smluvní podmínky jsou platné pro účastníky tábora v roce 2019 a jsou platné a účinné od 2. ledna
2019.

Příloha 1)
Minimální povinná výbava:
 hygienické potřeby
 hrneček z PVC nebo „plecháček“, jídelní miska ešus, utěrka, láhev na pití
 lžíce, lžička, příbor, škrabka
 baterka, spací pytel, polštářek, deka (případně prostěradlo)
 pláštěnka, gumovky, pokrývka hlavy
 bílé triko, které si budou děti na táboře zdobit samy
 ostatní oblečení a osobní věci na 14 dní v přírodě dle vlastního uvážení
Doporučujeme veškeré osobní věci označit jmenovkou
Provozovatel tábora doporučuje rodičům, aby dětem na tábor nedávali cenné předměty (např. mobilní
telefon, šperky atp.)
Pokud se zákonní zástupci rozhodnou vybavit dítě kapesným, pak by se mělo jednat o částku přiměřenou
potřebám a věku dítěte.
Za věci, které nesouvisí s činností tábora, si děti zodpovídají samy.

