Všeobecné podmínky letního dětského tábora
Vážení rodiče!
Do rukou se vám dostala přihláška na letní dětský tábor
SVATÝ ŠTĚPÁN 2021, který pořádá
Táboráček - zábavní spolek z.s.
Tábor se uskuteční v nádherné přírodě Brdských lesů v R.S. Svatý Štěpán Cheznovice (u Rokycan) v termínu od soboty 24. 7. do soboty 7. 8. 2021.
INFORMACE
www.taboracek.eu, info@taboracek.eu, (+420) 775 179 144
DOKUMENTACE ÚČASTNÍKA TÁBORA
Závaznou přihlášku, potvrzení lékaře, fotokopii očkovacího průkazu,
fotokopii průkazu pojištěnce zašlete nejdéle do 30. 4. 2021 na adresu
provozovatele:
Táboráček - zábavní spolek z.s.
Šumavská 1011/4, 352 01 Aš
List účastníka odevzdejte až při odjezdu s datem 24. 7. 2021.
V červnu obdržíte informace (seznam věcí, čas, místo odjezdu).
PLATBA ZA TÁBOR
Cena tábora činí 5.800,-Kč. Platbu uhraďte na číslo účtu 257232392/0300,
variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka.
Zálohu 2.000,- Kč uhraďte nejpozději do 30. 4. 2021.
Pokud nebude záloha v termínu zaplacena, bude místo poskytnuto dalšímu
zájemci.
Zbylou část platby 3.800,- Kč uhraďte nejpozději do 30. 6. 2021.
Tábor je možno zaplatit fakturou (příspěvek od zaměstnavatele).
Objednávky na fakturu zasílejte na adresu provozovatele nebo na email
novotna.cindy@taboracek.eu .
STORNOVACÍ POPLATEK
0,- Kč do 30 dnů před zahájením tábora
1.000,- Kč od 29 dnů do 14 dnů před zahájením tábora
2.000,- Kč v termínu kratším než 13 dnů před zahájením tábora

V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník letního dětského
tábora vyloučen na základě rozhodnutí vedení letního dětského tábora. V takovém
případě hradí rodiče účastníka nebo jeho zákonný zástupce veškeré náklady s
ukončením pobytu spojené.
Provozovatel nehradí alikvotní část účastnického poplatku.
Táborový řád je přístupný na webových stránkách www.taboracek.eu
Všichni účastníci letního dětského tábora mají uzavřenu úrazovou pojistku.
Provozovatel letního dětského tábora neručí za ztrátu a zničení cenností
(drahé kovy, mobilní telefony, peníze, elektronika atd.).
Peníze je možno uložit u vedoucího oddílu.
Prohlášení rodičů: Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil/a se všeobecnými
podmínkami letního dětského tábora, které jsou součástí této přihlášky, že jsem v této
přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte a že
případné změny zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím
nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že je telefonické spojení
uvedené na přihlášce pro dobu konání tábora platné a že v případě závažných
zdravotních problémů dítěte nebo vážných kázeňských přestupků zajistím odvoz
dítěte z letního dětského tábora nejpozději do 24 hodin. Dále se tímto zavazuji
uhradit veškeré škody na majetku provozovatele objektu, provozovatele tábora,
popřípadě dalších účastníků letního dětského tábora, které dítě způsobí. Toto
stvrzuji svým podpisem na závazné přihlášce svého dítěte.
Potvrzuji správnost údajů na závazné přihlášce. Dávám tímto výslovně souhlas s tím,
aby provozovatel jako správce prostřednictvím svých organizačních jednotek údaje
zpracovával v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 a se
zákonem č.101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů prostřednictvím svých
zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel již nepodléhá
mému souhlasu. Správce může používat mé osobní údaje pro svoji činnost. Souhlas
uděluji na dobu určitou, do vyúčtování letního dětského tábora. Beru na vědomí, že
svůj souhlas mohu písemně odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje.
(U osob mladších 18 let toto potvrzení a souhlas podepisuje zákonný zástupce, který
je na registračním listu v oddílu zákonný zástupce uveden.)
Souhlasím s tím, že fotografie pořízené v průběhu tábora mohou být zveřejněny a
použity pro vlastní propagaci organizace.
Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.
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