Cena:
Kdy:
Kde:

3.600 až 3.900 Kč
18. 7. 2021 – 31. 7. 2021
tábořiště Kuželka,
544 01 Vítězná-Hájemství

Tímto závazně přihlašuji své dítě na letní tábor pro děti ve věku 8 až 15 let pořádaný zapsaným
spolkem SVAMP, který se koná ve dnech 18. 7. 2021 až 31. 7. 2021 na tábořišti Kuželka v obci
Vítězná - Hájemství.

Údaje o dítěti
Jméno:
Datum narození:
Adresa bydliště:

Příjmení:

Údaje o zákonném zástupci
Jméno:
Kontaktní telefon:
Adresa bydliště:

Příjmení:
Kontaktní e-mail:

Další informace a poznámky
Platební podmínky
Cena dětského tábora SVAMP byla pro rok 2021 stanovena na 3.900 Kč. Bude-li však přihláška podána do 15. 3. 2021,
je tato cena snížena na 3.800 Kč (pro určení slevy je vždy směrodatné datum doručení přihlášky). Od 16. 3. 2021 je
možné přihlásit se na tábor již pouze za plnou cenu. Mimo to lze využít akce „Jeď na tábor s kamarádem“, kdy
v případě, že s táborníkem jede na tábor jeho sourozenec či kamarád, který s námi na táboře ještě nebyl, je cena pro oba
snížena na 3.600 Kč v případě přihlášení do 15. 3. 2021, jinak je cena 3.700 Kč.
Svým podpisem níže se zavazujete zaplatit stanovenou cenu tábora do 14 dnů od obdržení informací o platbě.
Popřípadě je rovněž možné uhradit v tomto termínu zálohu 1.000 Kč a následný doplatek v odpovídající výši uhradit
do 31. 5. 2021. Pokud tak neučiníte, budeme nuceni uvolnit vaše místo jinému zájemci.
Obratem po obdržení přihlášky Vám zašleme informace o platbě (částku, číslo účtu, variabilní symbol). Podrobné
informace o táboře (čas nájezdu, seznam doporučených věcí apod.) Vám zašleme začátkem června.
Informace o platbě zaslat:
poštou
elektronicky
Platba bude provedena:
převodem
složenkou
zaplatí
převodem nadvakrát
složenkou nadvakrát
zaměstnavatel
Poznámka: V případě, že zvolíte možnost zaslat informace elektronicky, je nezbytné, abyste v části „Údaje o zákonném
zástupci“ vyplnili kontaktní email, jinak Vám nebudeme moci tyto informace zaslat.

Prohlašuji, že jsem se plně seznámil(a) s platebními podmínkami, storno podmínkami i všemi dalšími
informacemi uvedenými na listu B, a dávám tímto zapsanému spolku SVAMP (sídlem Gallova 1168, 517
41 Kostelec nad Orlicí) souhlas se zpracováním osobních údajů na přihlášce dle zákona č. 101/2000 Sb.
Také souhlasím se zveřejněním fotografií dítěte na webových stránkách zapsaného spolku SVAMP na
základě §4 zákona 101/2000 Sb.
Datum:

Zapsaný spolek SVAMP

…………………………………………………………...………

Podpis zákonného zástupce

List A

Storno podmínky
V případě zrušení účasti na táboře do 1. 6. 2021 účtujeme stornopoplatek 300 Kč. Do 1. 7. 2021 činí tento
stornopoplatek 1.000 Kč (výše zálohy). Při pozdějším zrušení účasti na táboře jsme nuceni účtovat plnou cenu.
V případě výjimečných rodinných událostí, úrazu dítěte nebo nemoci znemožňující účast dítěte na táboře propadá
záloha ve prospěch organizátora tábora. Nastane-li nemoc v průběhu tábora, zavazuje se organizátor vrátit poměrnou
část z ceny tábora snížené o zálohu. Při přihlášení náhradníka se žádné stornopoplatky neplatí.
Zrušit účast na táboře je možné písemnou nebo elektronickou formou na adresu sdružení, přičemž rozhodující je datum
doručení žádosti. K finančnímu vyrovnání stornovaných přihlášek dochází v průběhu měsíce září téhož roku, kdy
proběhl tábor.
V případě předčasného ukončení tábora ze strany organizátora (například z důvodu živelných událostí, epidemie apod.)
budou vráceny veškeré nevyužité finanční prostředky.

Všeobecné podmínky táborů SVAMP
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na letní dětský tábor pořádaný zapsaným spolkem SVAMP.
Podáním přihlášky se zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto všeobecných
podmínek. Předmětem podmínek mezi pořadatelem tábora a zákonným zástupcem je rekreační pobyt dítěte na
akci. Zákonným zástupcem se rozumí objednatel, pořadatelem je pak zapsaný spolek SVAMP, sídlem Gallova 1168,
517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 228 50 902.
Účastníkem akce se rozumí osoba, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na akci
a odpovídající částkou uhrazenou v souladu s pokyny akce. Osoby mladší osmnácti let jsou ve smluvním vztahu
zastoupeny osobou starší osmnácti let – zákonným zástupcem dítěte. Zákonný zástupce přebírá plnou zodpovědnost
za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a pořadatelem vzniká
a nabývá účinnosti okamžikem podání přihlášky na akci zákonným zástupcem.
Zákonný zástupce bere na vědomí, že vzhledem k zákonu 258/2000 Sb. je nutné při předávání dítěte na akci předat
i očkovací průkaz s ne více jak 1 rok starou prohlídkou. Popřípadě je rovněž možné odevzdat samostatné potvrzení
lékaře, že je dítě schopno účastnit se dětského tábora. Formulář pro toto potvrzení je možné stáhnout si na
webových stránkách sdružení. V den nástupu na tábor je rovněž nutné podepsat potvrzení o bezinfekčnosti.
Zákonný zástupce je povinen před nástupem dítěte na akci seznámit ho způsobem přiměřeným k jeho věku
s táborovým řádem, který je rovněž ke stažení na webových stránkách sdružení.
Zákonný zástupce bere na vědomí, že pořadatel z pedagogických důvodů nedoporučuje návštěvy na akci a vzhledem
k programu akce nezaručuje přítomnost dítěte v průběhu neohlášené návštěvy.
Pořadatel upozorňuje, aby účastník akce nevozil na akci mobilní telefon či jinou drahou elektroniku (fotoaparát,
Mp3 přehrávač), popřípadě jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru ubytování nemůže pořadatel
zodpovídat za případné ztráty.
Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem akce od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí
písemnou či elektronickou formou na adresu sdružení. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na akci nebo při
předčasném ukončení rekreačního pobytu je postupováno dle platných storno podmínek.
Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil s platebními podmínkami, storno podmínkami
i všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi.

Odeslání přihlášky
Řádně vyplněnou přihlášku uložte a odešlete ji buď elektronicky na email:
sdruzeni.svamp@gmail.com
(předmět zprávy udejte ve tvaru „prihlaska_prijmeni_jmeno“, kde jako příjmení a jméno použijte jméno dítěte, které
na tábor přihlašujete), nebo klasicky na poštovní adresu (v takovém případě nezapomeňte přihlášku podepsat):
Jméno:
Barbora Vaňková – SVAMP
Ulice:
Gallova 1168
Obec:
Kostelec nad Orlicí
PSČ:
517 41

Kontakt
V případě jakýkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat buď na výše uvedených adresách, na telefonním čísle 725 779 445
(Petr Hron, hlavní vedoucí) nebo na webových stránkách:
WWW.SDRUZENI-SVAMP.CZ

Zapsaný spolek SVAMP

List B

