Všeobecné obchodní podmínky 2019
1. Obecné informace
Organizátorem příměstského tábora je Mgr. Vendula Badalíková, Mlýnská 422/4, 58601 Jihlava, IČO: 038 60 094.
Jedná se o program s tematickým zaměřením. Podrobný program bude zveřejněn až v první den tábora. Příchod dětí
je možný v čase 7:30 až 8:00 a vyzvedávání dětí po skončení programu ve dnech pondělí až čtvrtek v čase 16:30 až
17:00 v pátek bude vyzvedávání dětí probíhat v 16 hodin . Z důvodu probíhajícího programu nelze děti vyzvedávat před
ukončením programu, pouze výjimečně po předchozí domluvě. Lze napsat a podepsat písemnou žádost, že dítě může
po skončení denního programu odcházet samo domů.
Denní harmonogram:
7.30-8.00 příchod do prostor konání tábora
8.15 - 11.30 dopolední program
11.30 – 12.30 oběd
12.30 – 13.30 polední klid s programem
13.30 – 16.30 odpolední program
16.30 – 17.00 ukončení denního programu a vyzvednutí dětí.
- pátek ukončení programu a vyzvedávání dětí v 16 hodin
2. Přihlášení na příměstský tábor
● Účastníkem tábora se mohou stát děti ve věku 7 až 15 let a pro termíny předškoláčků děti ve věku 5 až 7 let,
se zdravotním stavem umožňujícím dítěti navštěvovat příměstský tábor (zdravotní potíže jako jsou např.
alergie, bezlepkové diety, léky a jiné nám prosím sdělte prostřednictvím přihlášky v kolonce „vzkaz a
omezení“).
● Účastníci musí mít řádně vyplněnou a odeslanou on-line přihlášku, za správnost údajů v přihlášce odpovídá
zákonný zástupce. Odesláním přihlášky potvrzujete souhlas se všeobecnými obchodními podmínky a
podmínkami ochrany osobních údajů příměstského tábora. Odesláním přihlášky souhlasíte s pořizováním
fotografií z průběhu příměstského tábora s využitím fotografií na propagačních materiálech a webových
stránkách pořadatele a uložením do online galerie https://sportacci-ji.rajce.idnes.cz/ .
● Při nástupu je nutné odevzdat formulář „Potvrzení o bezinfekčnosti“ bude zaslán emailem.
● Účastníci musí mít uhrazenou platbu dle platebních podmínek níže.
3. Ochrana osobních údajů
Údaje vyplněné v přihlášce nebudou nijak zneužity ani předány třetím osobám, s výjimkou sjednání pojištění.
Datum narození dítěte bude použito pouze pro účely sjednání pojištění, telefonní kontakt na zákonného zástupce
bude použit pro správné spárování platby a případné kontaktování zákonného zástupce ve věcech spojených s
příměstským táborem a email zadaný v přihlášce bude sloužit pouze pro ke sdělení organizačních pokynů a
informací týkající se příměstských táborů.
4. Termíny, cena a platba příměstkých táborů
● Ceny PT jsou uvedeny u jednotlivých termínů, při účasti na více termínech PT je cena snížena o 100,-/termín
(Kempík pro holky/kluky 1590,- a ostatní termíny 1890,-).
Cena zahrnuje: stravu (1x denně oběd, celodenní pitný režim), zkušené instruktory, vstupy, zapůjčení
sportovního vybavení, odměny, diplom/fotografie a úrazové pojištění uzavřené na dobu trvání tábora.
● Platbu za PT je nutné provést převodem na účet nejpozději do 31. května 2019 v celé výši:
Částka za PT je uvedena níže u jednotlivých termínů.
Číslo účtu: 670100-2214582957/6210
Variabilní symbol: telefonní kontakt na zákonného zástupce uvedený v přihlášce
Specifický symbol: číslo termínu (1 - 7) označení jednotlivých termínů naleznete níže, je možné uhradit
více termínů jednou platbou a uvést všechny čísla termínů
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte
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Kempík pro holky termín 1. - 4.července 2019 (4-denní) cena 1690,Kempík pro kluky termín 1. - 4.července 2019 (4-denní) cena 1690,Sporťáčkův týden od A do Z termín 8. - 12.července 2019 cena 1990,Sporťáček pro předškoláčky termín 8. - 12.července 2019 cena 1990,Olympijské hry termín 15. - 19.července 2019 cena 1990,Tvořílek pro předškoláčky termín 15. - 19.července 2019 cena 1990,Bludišťák termín 22. - 26.července 2019 cena 1990,-

5. Zrušení účasti na příměstském táboře ze strany zákonného zástupce
Zákonný zástupce dítěte má právo kdykoliv zrušit účast dítěte na příměstském táboře.
● Zrušení účasti před začátkem příměstského tábora:
V případě že rodič včas a řádně telefonicky či emailem dítě omluví před zahájením tj. vždy nejpozději v
pátek před začátkem daného termínu příměstského tábora si organizátor vyhrazuje právo ponechání částky
500,- ze zaplacené částky za PT na výdaje vynaložené s pojištěním, obědy,..
● Při zrušení účasti dítěte na příměstském táboře v pozdějším termínu:
V případě že rodič včas a řádně telefonicky či emailem dítě neomluví před zahájením tj. vždy nejpozději v
pátek před začátkem daného termínu si organizátor vyhrazuje právo ponechání 50% z uhrazené částky.
● Po nastoupení do příměstského tábora se v případě neúčasti na některém dni peníze nevrací, pouze
z mimořádných důvodů a po osobní domluvě s organizátorem.

Mgr. Vendula Badalíková

