Středisko volného času a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Kroužky pro
děti Praha, V Parku 2309/6, Praha – Chodov, IČ 03731189

Smluvní podmínky
1) Cena tábora:
Konečné ceny v Kč

Cena platí při uhrazení zálohy do

Dvoutýdenní letní tábory 2022
Přežití Apokalypsy 2022
Javorová skála 2022
Tábory2 2022
Taneční tábor 2022*
28. 2.

později

Základní cena

6990,-

7290,-

Základní cena s dopravou

7190,-

7590,-

*Základní cena tanečního tábora je navýšena o 500,- Kč z důvodu
doprovodného programu.
Konečné ceny v Kč
Cena platí při uhrazení zálohy do

Desetidenní letní tábory 2022
Pólo 2022
28. 2.

později

Základní cena

5290,-

5590,-

Základní cena s dopravou

5490,-

5790,-

Konečné ceny v Kč
Základní cena včetně skipasu

Jarní tábory s lyžováním 2022
7990,-

Základní cena s dopravou

8190,-

Poplatek za zapůjčení lyžařského
vybavení

1000,-

Individuální slevové akce nejsou těmito podmínkami dotčeny.
V základní ceně tábora je zahrnuto stravování 5x denně (snídaně, svačina,
oběd, svačina, večeře), ubytování, zajištění programu včetně odměn, táborové tričko,
pedagogický dozor.
2) Záloha:
Výše zálohy činí 4000 Kč (jarní prázdniny), 3000 Kč (letní prázdniny) a musí být
zaplacena bankovním příkazem nejpozději do patnácti dnů od přihlášení. Zbylou
částku poplatku za tábor je třeba uhradit stejným způsobem nejpozději 14 dní před
zahájením tábora. Při naplnění kapacity má přednostní právo účastnit se tábora ten
zájemce, který dříve uhradil zálohu.

3) Storno poplatek:
Je určen ve výši uhrazené zálohy při odhlášení 15 a více dnů před zahájením
tábora, 70 % z ceny účastnického poplatku při odhlášení 14 až 3 dny před zahájením
tábora, ve výši 90 % při odhlášení 2 a méně dnů před zahájením tábora. Při nutnosti
odjezdu dítěte z tábora se poměrná částka za pobyt nevrací. V případě, že za
odhlášené dítě seženete náhradníka, je výše storno poplatku 100 Kč. V případě
odhlášení z důvodu nákazy, karantény nebo izolace v souvislosti s onemocněním
Covid 19 není účtován storno poplatek. Důvod je nutné věrohodným způsobem
prokázat (např. potvrzení z KHS o nařízené izolaci, zpráva od praktického lékaře
apod.).
4) Společná doprava:
Na tábor bude pro zájemce organizována z Prahy (v přihlášce je nutné tuto
možnost zvolit). Další informace (čas a místo odjezdu) budou uvedeny v manuálu,
který zasíláme nejpozději 14 dní před zahájením tábora.
5) Na účastníky tábora:
se vztahuje táborový řád a denní režim, kterým se musí řídit. Táborový řád je
součástí přihlášky a je ke stažení na internetových stránkách daného tábora. Při
hrubém nebo opakovaném porušení táborového řádu bude dítě z tábora vyloučeno. V
takovém případě je rodič či zákonný zástupce povinen si dítě na vlastní náklady z
tábora vyzvednout. V takovém případě se peníze za zbytek tábora nevracejí.
6) Škody na majetku:
způsobené pořadateli nebo třetí osobě vinou dítěte (např. rozbité dveře) budou
řešeny v souladu s občanským zákoníkem a hrazeny zákonným zástupcem.
7) Při odjezdu na tábor je nutné odevzdat:
Potvrzení od ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti ne starší než 2 roky
(můžete využít potvrzení i z jiné akce, například školy v přírodě), prohlášení zákonných
zástupců (které je přílohou těchto podmínek a je ke stažení na webu daného tábora
v důležitých dokumentech), kopii kartičky zdravotní pojišťovny a další dokumenty,
které jsou uvedené u každého tábora samostatně.
8) Seznam věcí:
Před odjezdem na tábor je zákonný zástupce povinen se seznámit
s doporučeným seznamem věcí na tábor, který je zveřejněný na webové stránce
daného tábora nebo je na vyžádání u hlavního vedoucího akce.

