Příměstský tábor 2016
TERMÍNY TÁBORA : 11.7.-15.7., 18.7.-22.7., 25.7.-29.7.,
1.8.-5.8., 8.8.-12.8., 15.8.-19.8.
Cena za týdenní turnus je 1890,-.
Místo konání kurzu: Ve ski areálu Vaňkův kopec a jeho okolí, s dětma se budeme snažit být převážně
venku, pokud nám to počasí umožní, za špatného počasí se můžeme schovat do klubovny.
Příjezd a odjezd dětí: Sraz každé ráno mezi 7-8h v našem areálu, odjezd mezi 17-18h ( po domluvě
kdykoliv)
Co si vzít s sebou: Batůžek, malou láhev s pitím na cestu, sportovní oblečení přizpůsobené aktuálnímu
počasí (při nepříznivém počasí pláštěnku, nepromokavou bundu) při slunečném počasí opalovací krém,
repelent na klíšťata, pokrývku hlavy, pevnou obuv, potřebné léky, kartu pojištěnce
Zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce, nebo jeho zákonného zástupce:
Účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe, nebo svého dítěte na
akci. Zrušení účasti musí být provedeno písemně na email. Organizátorovi přináleží odškodnění (storno
poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce,
nebo jeho zákonného zástupce a prvním dnem akce, následovně:
a) 10 a více dnů 20% z ceny akce,
b) 10 – 2 dny 50% z ceny akce,
c) při stornu 2 dny před zahájením akce, v průběhu akce, nebo při nenastoupení na akci bez
předcházejícího storna 100% z ceny akce. Děkujeme za pochopení.
Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník
(odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.
Organizátor si vyhrazuje právo:
- na změny v programu
- vyloučení dítěte z tábora v případě závažných kázeňských přestupků či porušování vnitřních
pravidel
- odmítnout viditelně nemocné dítě
DŮLEŽITÉ:
 Účastnit kurzu se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení
náhradníci. Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu
nedostavili včas na místo nástupu. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.
 Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek. Realizace akce je podmíněna dosažením
minimálního počtu 10-ti účastníků/termín. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne
minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit. V případě zrušení akce ze strany
organizátora z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, bude účastníkům vráceno
100% zaplacené částky.
 Podepsáním přihlášky účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že se s podmínkami
akce důkladně seznámil a souhlasí s nimi.

