
Podmínky k letním příměstským táborům 2020 
 

 Informace o táboře: 
 

Děti se scházejí v 7.00 hod. přímo v SVČ a odtud v 15.00 hod. také odcházejí domů (pokud bude 

změna, včas vám ji nahlásí vedoucí tábora). Pro děti zajišťujeme jedno jídlo denně (oběd) + pitný 

režim, jinak si každé dítě nosí svačinu s sebou. Všichni vedoucí již pracují s dětmi, žáky a mládeží a 

jsou odborně a morálně způsobilí. Tábor je limitován počtem míst a rozhoduje pořadí přihlášek. 

Místa na táboře rezervujeme pouze na základě odevzdané závazné a řádně vyplněné přihlášky. 

 

U účastníků, kteří nebudou respektovat pokyny vedoucích, nebo budou ohrožovat zdraví a 

bezpečnost svou i ostatních  účastníků tábora,  může  hlavní  vedoucí  tábora rozhodnout o ukončení 

účasti  před  koncem tábora.  V takovém případě účastnický poplatek propadá. Nezapomeňte, 

prosím, Vašeho syna/dceru o této podmínce informovat!!! 

Zákonný zástupce dítěte je povinen informovat organizaci, že dítě nepřišlo do styku s infekčním 

onemocněním 14 dní před nástupem na tábor a před nástupem na tábor nejeví akutní známky 

onemocnění. Čestné prohlášení zákonných zástupců 
 

SVČ nezodpovídá za cenné věci a za vyšší finanční částky. 

 

Seznam věcí, které si děti nosí s sebou (v batůžku na záda): 
pláštěnka, přezůvky (mohou si je nechat po celý týden v SVČ), pokrývka hlavy – nutná!!!  

Sluneční brýle + opalovací krém, ručník, svačina, pití v dobře uzavíratelné lahvi, kapesníky 

(nejlépe papírové), průkazka zdravotní pojišťovny (kopie), na výlety dle uvážení rodičů malé 

kapesné, sportovní oblečení a obutí dle počasí. 

 

 Způsob úhrady: 
 

Cena tábora činí 1400,- Kč. Tuto částku uhraďte nejpozději do pondělí 20. 4. 2020,  
a to na účet 8319330227/0100, kde je nutno uvést do zprávy pro příjemce - jméno a příjmení dítěte. 

Pokud bude částka uhrazena do uvedeného data, bude Vaše dítě automaticky na tábor 
přijato. V případě neuhrazení částky, automaticky rušíme Vaši rezervaci! 

 

Storno poplatky: 
 

Zákonný zástupce je povinen při zrušení účasti na táboře uhradit storno poplatek. Výše 

storno poplatků je stanovena takto: 

- v době delší než 30 dnů před nástupem na tábor = 200,- Kč z celkové ceny tábora 

- 29 – 14 dnů před nástupem na tábor = 50% z celkové ceny tábora 

- 14 – 7 dnů před nástupem na tábor = 70% z celkové ceny tábora 

- 7 – 1 den včetně nástupu na tábor = 100% z celkové ceny tábora (v případě odhlášení 
ze zdravotních důvodů Vám bude vrácen účastnický poplatek ve výši 50% z celkové 

ceny tábora na základě lékařského potvrzení. V případě zajištění náhradníka Vám bude 

vrácen poplatek v plné výši ceny tábora) 

- u účastníků, kteří onemocní v průběhu tábora, může být pobyt ukončen před koncem 

tábora. Rozhodnutí je v kompetenci hlavního vedoucího tábora a zdravotníka po 

konzultaci s lékařem. Část účastnického poplatku bude vrácena po skončení tábora na 

základě prokazatelně ušetřených nákladů účastníka. 

 
 

Prohlašujeme, že jsme se seznámili s Vnitřním řádem SVČ, školním vzdělávacím programem 

SVČ, BOZ, PO  

a souhlasíme s nimi. Zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků se s nimi mohou seznámit v SVČ 

Hulín v ředitelně. 


