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Přihlášení dítěte 
Dítě je na tábor přihlášeno doručením závazné přihlášky pořadateli a zaplacením platby. Přihláška musí být 
řádně vyplněna spolu s podpisem zákonného zástupce (dále jen rodič). 
Po obdržení přihlášky a platby pořadatel potvrdí rezervaci pobytu e-mailem (popř. sms), který rodič uvedl v 
závazné přihlášce. 
 
Platba 
Rodič se zavazuje zaplatit cenu tábora v jedné splátce dle termínu uvedeného v závazné přihlášce. V případě 
nezaplacení ceny tábora v řádném termínu je přihláška neplatná a místo na tábor není rezervované. V krajních 
případech je možné se s pořadatelem dohodnout na posunutí termínu platby a místo zůstane rezervováno. 
Pokud bude na poukaz přispívat zaměstnavatel, je nutné se s pořadatelem spojit nebo napsat na druhou stranu 
přihlášky údaje o zaměstnavateli (název, adresa, bankovní spojení, IČO, DIČ), aby pořadatel mohl vystavit 
fakturu. 
 
Cena 
V ceně je zahrnuta strava 3 x denně – svačina, oběd, svačina, pitný režim, dále také doprava autobusem na 
celodenní výlet. Pokud pojede dítě pouze na celodenní výlet je cena stanovena zvlášť. Náklady na zajištění 
programu, táborový vedoucí a zdravotník. 
 
Podmínky pro zrušení pobytu 
Ze strany rodiče: Kdykoliv před odevzdáním dítěte na příměstský tábor má rodič právo zrušit účast 
doporučeným dopisem. Stornovací podmínky jsou následující: do 30 dnů před začátkem tábora se vrací 80% z 
celkové ceny, do 14 dnů před začátkem tábora se vrací 50% z celkové ceny, do 4. dne před začátkem tábora se 
vrací 25 % z celkové ceny a nic se nevrací při zrušení od 3. dne před nástupem pobytu a při nenastoupení na 
tábor. Při získání náhradníka rodičem, vrátíme rodiči plnou cenu. 
I když jsou nastaveny stornovací podmínky, snažíme se vrátit co největší možnou částku. 
Pokud dítě odjede z dětského tábora z vážných důvodu, vrátíme rodiči za dny neúčasti částku ve výši 25%. 
Odjede-li dítě z tábora bez udání vážného důvodu, nevzniká rodiči nárok na náhradu ceny nevybraných služeb. 
Ze strany pořadatele: 
Poruší-li na táboře dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li se řídit táborovým 
řádem, režimem dne, neposlechne-li pokyny vedoucího, oznámíme rodiči tuto skutečnost a vyhrazujeme si právo 
zrušit jeho účast na táboře bez nároku na vrácení peněz. 
Tábor muže být odvolán z tzv. vyšší moci (např.vyhoření objektu), v tomto případe bude vrácena celá částka, na 
jiné plnění nevzniká nárok. 
Upozornění: Rodič je zodpovědný za ztrátu nebo škody způsobené jejich dětmi, které způsobí úmyslně nebo 
činností, která je v rozporu s táborovým řádem. 
Rodič poučí své dítě o naprostém zákazu užívání jakýkoliv omamných látek a opuštění objektu tábora bez 
vědomí dozoru. 
Neručíme za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, zlaté šperky, atd.). Proto nedoporučujeme tyto 
věci brát s sebou. 
 
Závěrečná ustanovení 
Vyplněním a podpisem příslušné kolonky v závazné přihlášce rodič bere na vědomí a souhlasí se Všeobecnými 
podmínkami účasti na dětském táboře. Rodič stvrzuje svým podpisem na přihlášce, že těmto podmínkám rozumí 
a v plném rozsahu je respektuje. Rodič souhlasí s použitím jeho osobních údajů uvedených v závazné přihlášce 
pro potřeby pořadatele dětského tábora a to výhradně za účelem zasílání nabídek rodiči. Zároveň rodič dává 
souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci tábora pro prezentaci. 


