Tento list si ponechte, slouží pro Vaši informaci

L E T N Í D Ě T S K Ý T Á B O R
H Ř Í B Ě C Í 2 0 2 2
POŘADATEL:

Česká tábornická unie - Tábornický klub Skuteč, p.s.
Žďárec u Skutče 2
539 73 Skuteč
IČO: 71250786

TERMÍN:

31. červenec až 12. srpen 2022

MÍSTO

Hříběcí – okres Pelhřimov
Areál se zděnou budovou

KONÁNÍ:

DOPRAVA:

Ze stanice Žďárce u Skutče vlakem. Přeprava zavazadel autem.

CENA:

4 500,- Kč
Zahrnuje dopravu, stravu, ubytování, program, odměny atd.

ZPŮSOB

PLATBY:

PŘIHLÁŠKY

DALŠÍ

PŘIJÍMÁ:

INFORMACE:

Platbu proveďte dle faktury, kterou vystavíme a zašleme po přijetí
přihlášky.
Některé zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelé či odborové svazy poskytují
příspěvek na dětskou rekreaci. Vystavení faktury (adresa plátce, text
apod.) v tomto případě dohodněte s Lenkou Slavíkovou.
Lenka Slavíková, Žďárec 2, Skuteč
 775 028 235
Přihlášky lze zaslat i v elektronické podobě na e-mail tabornici@tkskutec.cz
a to pouze oskenovaný dokument s originálním podpisem. Přihlášku považujte
z naší strany za přijatou až po obdržení faktury (e-mailem, poštou).
V případě, že se delší dobu neozveme, kontaktujte nás. Originál přihlášky
zaslané elektronicky odevzdáte s ostatními dokumenty při odjezdu.
www.tkskutec.cz
tabornici@tkskutec.cz
https://www.facebook.com/TkSkutec

Česká tábornická unie – Tábornický klub Skuteč, p.s. je spojek zabývající se realizací programu pro děti a mládež.
Subjekt není plátcem DPH.

Tento list si ponechte, slouží pro Vaši informaci

Všeobecné podmínky
1. Částku za letní dětský tábor je nutné uhradit bankovním převodem (složenkou). Údaje pro platbu (číslo účtu, variabilní
symbol, částku a datum splatnosti) budou uvedeny na faktuře, kterou Vám doručíme ihned po přijetí přihlášky (přihlášek). Ve
výjimečných případech je možné dohodnut jiný způsob nebo termín zaplacení.
2. Tato přihláška je závazná. Vybrané finanční prostředky jsou využívány na zaplacení záloh, pronájmu základny, nákup
jídla a materiálu atd. již před zahájením letního tábora. Z tohoto důvodu jsme nuceni při odhlášení dítěte po podepsání této
závazné přihlášky (bez uvedení závažného důvodu – viz níže) účtovat storno poplatky, které kromě výše uvedeného pokryjí
ztrátu, která nám vznikne zablokováním místa na letním táboře a tím pádem nemožnosti přijetí dalších zájemců:
odhlášení v době 21 až 8 kalendářních dnů před začátkem tábora: 700,- Kč (částečně potraviny, materiál na
program)
odhlášení 7 a méně kalendářních dnů před začátkem tábora: 1500,- Kč (potraviny, materiál na program, ubytování,
odměny pro děti)
3. Pokud dítě z vážných důvodů nebude moci na tábor nastoupit v den zahájení, je možné ho po domluvě dopravit na tábor
vlastními prostředky později. Cena za tábor bude stanovena individuálně a upozorňujeme na to, že to nemusí být poměrná částka.
4. V případě, že se dítě nemůže tábora z vážných důvodů zúčastnit vůbec (nutno doložit například zprávou od lékaře),
bude zaplacená částka vrácena. Toto je nutné neprodleně nahlásit, a to nejpozději do 3 dnů po zjištění této skutečnosti. Ze
zaplacené částky bude odečten manipulační poplatek 150,- Kč
5. Zkrácený pobyt na táboře je možný pouze po domluvě před zahájením tábora a pouze ve výjimečných případech. Při
naplnění kapacity dostanou přednost účastníci mající zájem o celý pobyt. Cena za zkrácený pobyt na táboře bude stanovena
individuálně a upozorňujeme na to, že to nemusí být poměrná částka.
6. V případě že bude ze závažných důvodů (nemoc s nutným domácím ošetřováním, vážné rodinné důvody atd.) nutný
dřívější odjezd dítěte domů, dopravu zajistí rodiče nebo zákonný zástupce a bude stanovena částka, která bude za pobyt
vrácena. Upozorňujeme na to, že to nemusí být poměrná částka.
7. Rodič nebo zákonný zástupce se zavazuje uvést všechny informace pravdivě, zvláště informace o schopnostech a
zdravotním stavu dítěte. Tyto informace jsou pro nás a našeho zdravotníka velmi důležité. Uvedení nepravdivých informací může
ohrozit zdraví dítěte.
8. Všichni účastníci budou na začátku tábora seznámeni s táborovým řádem a jsou povinni se jím řídit. V případě, že dojde
k hrubému porušení táborového řádu (alkohol, cigarety, užívání nebo přechovávání návykových nebo toxických látek, agresivní
chování, prokázaná krádež, absolutní neposlušnost atd.), bude účastník z tábora vyloučen bez nároku na vrácení peněz a na
náklady rodičů nebo zákonného zástupce dopraven domů. V případě porušení zákona bude skutek nahlášen Policii ČR.
9. Drahou elektroniku (notebooky, mobilní telefony, přehrávače atd.) si účastníci berou na tábor pouze na vlastní
zodpovědnost. Za ztrátu či poškození neneseme zodpovědnost.
10. Rodiče, popřípadě zákonný zástupce souhlasí se zveřejněním dítěte na fotografiích určených k propagaci našich akcí.
11. Rodiče nebo zákonný zástupce souhlasí s tím, že dítě bude přepravováno prostředky hromadné dopravy nebo
soukromým vozidlem.
12. V případě, že dítě poškodí zařízení ubytovacích prostor, materiál, který je majetkem TK Skuteč, nebo způsobí jinou
škodu, nebude tato škoda hrazena z rozpočtu tábora. Škodu zaplatí dítě, rodiče, nebo zákonný zástupce dítěte.
13. Pokud bychom museli tábor předčasně ukončit z důvodu, který nedokážeme ovlivnit (přírodní katastrofa, epidemie,
závady na ubytovacím zařízení vylučující možnost ubytování atd.), bude po ukončení tábora a zaplacení všech pohledávek zbylá
částka rozdělena mezi účastníky tábora. Upozorňujeme na to, že to nemusí být poměrná částka.

výši.

14. V případě, že bude muset být tábor z naší strany zrušen před jeho zahájením, bude zaplacená částka vrácena v plné

Tento list odevzdejte ČTU-TK Skuteč
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L E T N Í D Ě T S K Ý T Á B O R
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jméno a příjmení dítěte:

datum narození:

.................................................................................................................
adresa bydliště:

......................................................
velikost trička (zakroužkujte)

.................................................................................................................
škola:

XS

.....................................................................................................................................
jméno a příjmení rodičů (zákonného zástupce):

S

M

L

XL ...........

třída:
...................................

..................................................................................................................................................................................
adresa bydliště (nevyplňujte pokud je shodná s adresou bydliště dítěte):
..................................................................................................................................................................................
telefon(y):
..................................................................................................................................................................................
e-mail(y):
..................................................................................................................................................................................
Telefon(y) a e-mail(y) uveďte takové, aby bylo možné Vás na něm kdykoli kontaktovat. E-mail
bude využit i pro informování o našich dalších akcích.
Vystavení faktury:

 jako plátce uvést zákonného zástupce dítěte (dětí)
 jako plátce uvést zaměstnavatele apod. V tomto případě znění
faktury dohodněte s Lenkou Slavíkovou (775 028 235)

Podpis rodičů (zákonného zástupce) – tímto podpisem souhlasíte i s podmínkami uvedenými na druhé
straně závazné přihlášky:

jméno, příjmení: .................................................................................................... datum: ..................... 2022
podpis: .....................................................................................................................
Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 26. června 2022. Další dokumenty a informace obdržíte po odevzdání
přihlášky.
Kapacita tábora je omezena a zájemci budou přijati podle pořadí odevzdaných přihlášek.
Veškerá osobní data slouží pouze pro vnitřní potřebu ČTU a nebudou předávána třetí osobě v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Nepovinná informace:
bude-li možnost si vybrat, chtěl(a) bych bydlet s těmito kamarády:
..................................................................................................................................................................................

Tento list odevzdejte ČTU-TK Skuteč, je součástí Přihlášky

Podepsáním této závazné přihlášky souhlasím s následujícími podmínkami:
1. Částku za letní dětský tábor je nutné uhradit bankovním převodem (složenkou). Údaje pro platbu (číslo účtu, variabilní
symbol, částku a datum splatnosti) budou uvedeny na faktuře, kterou Vám doručíme ihned po přijetí přihlášky (přihlášek). Ve
výjimečných případech je možné dohodnut jiný způsob nebo termín zaplacení.
2. Tato přihláška je závazná. Vybrané finanční prostředky jsou využívány na zaplacení záloh, pronájmu základny, nákup
jídla a materiálu atd. již před zahájením letního tábora. Z tohoto důvodu jsme nuceni při odhlášení dítěte po podepsání této
závazné přihlášky (bez uvedení závažného důvodu – viz níže) účtovat storno poplatky, které kromě výše uvedeného pokryjí
ztrátu, která nám vznikne zablokováním místa na letním táboře a tím pádem nemožnosti přijetí dalších zájemců:
odhlášení v době 21 až 8 kalendářních dnů před začátkem tábora: 700,- Kč (částečně potraviny, materiál na
program)
odhlášení 7 a méně kalendářních dnů před začátkem tábora: 1500,- Kč (potraviny, materiál na program, ubytování,
odměny pro děti)
3. Pokud dítě z vážných důvodů nebude moci na tábor nastoupit v den zahájení, je možné ho po domluvě dopravit na tábor
vlastními prostředky později. Cena za tábor bude stanovena individuálně a upozorňujeme na to, že to nemusí být poměrná částka.
4. V případě, že se dítě nemůže tábora z vážných důvodů zúčastnit vůbec (nutno doložit například zprávou od lékaře),
bude zaplacená částka vrácena. Toto je nutné neprodleně nahlásit, a to nejpozději do 3 dnů po zjištění této skutečnosti. Ze
zaplacené částky bude odečten manipulační poplatek 150,- Kč
5. Zkrácený pobyt na táboře je možný pouze po domluvě před zahájením tábora a pouze ve výjimečných případech. Při
naplnění kapacity dostanou přednost účastníci mající zájem o celý pobyt. Cena za zkrácený pobyt na táboře bude stanovena
individuálně a upozorňujeme na to, že to nemusí být poměrná částka.
6. V případě že bude ze závažných důvodů (nemoc s nutným domácím ošetřováním, vážné rodinné důvody atd.) nutný
dřívější odjezd dítěte domů, dopravu zajistí rodiče nebo zákonný zástupce a bude stanovena částka, která bude za pobyt
vrácena. Upozorňujeme na to, že to nemusí být poměrná částka.
7. Rodič nebo zákonný zástupce se zavazuje uvést všechny informace pravdivě, zvláště informace o schopnostech a
zdravotním stavu dítěte. Tyto informace jsou pro nás a našeho zdravotníka velmi důležité. Uvedení nepravdivých informací může
ohrozit zdraví dítěte.
8. Všichni účastníci budou na začátku tábora seznámeni s táborovým řádem a jsou povinni se jím řídit. V případě, že dojde
k hrubému porušení táborového řádu (alkohol, cigarety, užívání nebo přechovávání návykových nebo toxických látek, agresivní
chování, prokázaná krádež, absolutní neposlušnost atd.), bude účastník z tábora vyloučen bez nároku na vrácení peněz a na
náklady rodičů nebo zákonného zástupce dopraven domů. V případě porušení zákona bude skutek nahlášen Policii ČR.
9. Drahou elektroniku (notebooky, mobilní telefony, přehrávače atd.) si účastníci berou na tábor pouze na vlastní
zodpovědnost. Za ztrátu či poškození neneseme zodpovědnost.
10. Rodiče, popřípadě zákonný zástupce souhlasí se zveřejněním dítěte na fotografiích určených k propagaci našich akcí.
11. Rodiče nebo zákonný zástupce souhlasí s tím, že dítě bude přepravováno prostředky hromadné dopravy nebo
soukromým vozidlem.
12. V případě, že dítě poškodí zařízení ubytovacích prostor, materiál, který je majetkem TK Skuteč, nebo způsobí jinou
škodu, nebude tato škoda hrazena z rozpočtu tábora. Škodu zaplatí dítě, rodiče, nebo zákonný zástupce dítěte.
13. Pokud bychom museli tábor předčasně ukončit z důvodu, který nedokážeme ovlivnit (přírodní katastrofa, epidemie,
závady na ubytovacím zařízení vylučující možnost ubytování atd.), bude po ukončení tábora a zaplacení všech pohledávek zbylá
částka rozdělena mezi účastníky tábora. Upozorňujeme na to, že to nemusí být poměrná částka.

výši.

14. V případě, že bude muset být tábor z naší strany zrušen před jeho zahájením, bude zaplacená částka vrácena v plné

