Závazná přihláška
na příměstský tábor

Název tábora:

STRÁŽCI LESA

Místo konání:

Bílovec

Termín:

6.8.2018 – 10.8.2018

Cena:

1.500,- Kč

Jméno a příjmení dítěte: .............................................................................................
Rodné číslo: ……………………………….. Zdravotní pojišťovna: .............................
Bydliště: ……................................................................................................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………..................................................
Bydliště: ……………………………………………………………………………………….
Email: .......................................................... Telefon: ..................................................

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor.
Se smluvními podmínkami jsem se seznámil/a a beru je na vědomí.
V souvislosti s podání této přihlášky uděluji organizátorovi příměstského tábora společnosti EDUhelp o.p.s.,
Severní 641, Šenov u Nového Jičína, souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V…………………………..dne………………….

……………………………
podpis rodiče

EDUhelp o.p.s.
Severní 641, 742 42 Šenov u Nového Jičína
+420 737 276 428 | info@eduhelpcz.cz | IČ: 01761081 | č. ú. 2301322627/2010

SMLUVNÍ PODMÍNKY
na příměstský tábor
1. Cena tábora
Cena je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak):
- nákladů na celodenní stravu a zajištění pitného režimu
- nákladů na dopravu (např. přeprava MHD)
- nákladů na materiál na tábor (náklady na pořízení prostředků první pomoci - lékárniček, výtvarné
pomůcky, materiál pro soutěže a hry, atd.)
- nákladů na vstupné a další poplatky v souvislosti s táborovým programem, poplatku na základní
pojištění dítěte
- nákladů na odměny a ceny do soutěží a her
- osobních nákladů pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora
- nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s
táborovým programem.
2. Přihlášení dítěte na tábor
Zákonní zástupci si účast na táboře pro své dítě objednávají písemně na přihlášce, kterou podají
přímo společnosti EDUhelp o.p.s. (info@eduhelpcz.cz).
3. Platba za tábor
Cenu tábora je nutno zaplatit v termínu do 30.4.2018 na účet organizátora č.ú. 2301322627/2010, do
poznámky uvést jméno dítěte a rok narození.
4. Zrušení pobytu:
a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
- objednaný příměstský tábor je možno zrušit kdykoliv před jeho zahájením, storno poplatek činí 200,Kč.
b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora
- bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora, poplatek za táborový pobyt se nevrací.
5. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti
zodpovídají samy a organizátor tábora za tyto věci nezodpovídá.
Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše
na přihlášce dítěte k příměstskému táboru.
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