Smluvní podmínky tábora POHODA 2020
Pořadatel tábora – spolek Cestou z města, z.s., Žihle 369, IČO: 22900179
1) Adresa tábora:
NA OBLÁTKU, Pod Strážištěm, Mladotice, 331 41 Kralovice
2) Cena poukazu:
Základní cena poukazu: 4 200,- Kč, cena pro celiaky (bezlepková dieta): 4 700,- Kč.
3) Způsob platby poukazu:
a) platbu za poukaz lze rozdělit na zálohu ve výši 1 500,- Kč a doplatek, přičemž do 14 dnů
ode dne podání elektronické přihlášky dítěte je nutné uhradit zálohu za pobyt na táboře, a to
ve výši 1 500,- Kč; doplatek je nutné uhradit ke dni 31. 5. 2020 - 2 700,- Kč při základní
ceně poukazu, 3 200,- Kč při platbě za dítě s bezlepkovou dietou. Na doplatek bude
vystaveno vyúčtování, v němž bude zohledněna případná sleva.
b) platbu lze uhradit najednou, a to do 14 dnů ode dne podání elektronické přihlášky dítěte,
na účet spolku Cestou z města, z.s. - Fio banka a.s., č.ú. 2600366291/2010, variabilní symbol (VS)
uveďte datum narození dítěte (ddmmrrrr). Do poznámky pro příjemce napište jméno dítěte.
Dnem připsání zálohy/celé platby na účet spolku, bude přihláška zaregistrována a stává se plně
platnou. Záloha slouží jako rezervace pobytového místa pro vaše dítě na táboře, z toho důvodu je
nevratná. Pokud záloha bude připsána na účet později než 14 dní ode dne podání elektronické
přihlášky dítěte, bude přihláška automaticky vyřazena a dítě je tím vyřazeno ze seznamu.
Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2020.
Splatnost poukazu je 31. 5. 2020.
4) Slevy:
• 200,- Kč za každého sourozence
• 100,- Kč za opakovanou účast (slevový kód – byl zaslán e-mailem)
5) Dítě nebude přijato bez:
- zaplacení celého poukazu k 31. 5. 2020
- posudku o zdravotní způsobilosti dítěte (splněné státem stanovené povinné očkovací schéma)
- prohlášení zákonných zástupců (o bezinfekčnosti)
- podepsaného Táborového řádu a GDPR
Důvodem k nepřijetí dítěte na tábor, případně předčasnému ukončení jeho účasti na táboře, je zjištění,
že dítě má vši či jiné infekční onemocnění, viz. Písemné prohlášení rodičů (o bezinfekčnosti).
6) Storno poplatky:
Pokud dítě nenastoupí na tábor, a to z jakýchkoliv důvodů, nebude mu již vrácena nevratná záloha ve
výši 1 500,- Kč.
Omluvení účastníka je nutné provést písemnou formou s doložením důvodu neúčasti (s potvrzením od
dětského lékaře). V případě nenastoupení dítěte na tábor, bez udání důvodu, se cena poukazu nevrací.
Pokud dítě z tábora odjede dříve, a to na žádost rodičů, organizátor akce zbytek poplatku nevrací. Při
odjezdu z důvodu onemocnění je rodičům vrácena částka za neodebranou stravu. Pokud bude nutné
ošetření dítěte u lékaře (případně hospitalizace v nemocnici) podpisem Smluvních podmínek tábora
rodiče (zákonní zástupci) souhlasí s ošetřením dítěte a dodatečnou úhradou lékařských poplatků.

7) Táborový řád:
Při porušení podmínek Táborového řádu Pohoda je možné dítěti pobyt na táboře ze strany
pořadatele tábora ukončit bez nároku na vrácení peněz za poukaz či jeho poměrné části.
Zákonní zástupci dítěte potvrzují, že nejpozději do 24 hodin od oznámení, že účast dítěte byla
ukončena z důvodů výše uvedených, si dítě od pořadatele 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.

Tyto smluvní podmínky jsou platné pro účastníky tábora Pohoda v roce 2020 a
jsou platné a účinné od 6. ledna 2020.
V Plzni dne 3. 1. 2020 schválil pořadatel tábora Pohoda 2020: spolek Cestou z města, z.s.

