SPORTOVIŠTĚ OBCE VESTEC, p.o.
U Hřiště 575, 252 50 Vestec
IČO: 72557010

Všeobecné podmínky pro účast dítěte na příměstském táboře ve Vestci

Přihlášení dítěte:
Dítě je na příměstský tábor přihlášeno okamžikem registrace – vyplněním elektronického
formuláře na stránkách vestecketabory.cz/prihlasky a současně zaplacením platby. Po vyplnění a
odeslání elektronického formuláře Vám na Vámi uvedený email přijde potvrzení. Obdržíte také
unikátní číslo registrace, které slouží k Vaší identifikaci při placení a pro další komunikaci s námi.

Platba:
Zákonný zástupce se zavazuje uhradit platbu nejpozději do 15. 6. daného roku. Pro děti
přihlášené po 15.6. platí, že platba pro potvrzení registrace musí být odeslána do 3 pracovních
dnů od odeslání přihlášky. V případě neuhrazení platby v řádném termínu není pořadatel povinen
dané místo/místa rezervovat. V krajních případech je možné se s pořadatelem dohodnout na
posunutí termínu platby a místo zůstane rezervováno. Potvrzení o přijetí platby zasíláme na
vyžádání.
Pokud bude na účast dítěte na příměstském táboře přispívat zaměstnavatel, zdravotní
pojišťovna, event. jiný subjekt, pořadatel po předchozí dohodě vystaví daňový doklad o platbě.
Kontaktujte nás na email info@vestecketabory.cz, pro komunikaci použijte své unikátní číslo
rezervace.

Cena:
V ceně je zahrnuta 2× denně svačina, oběd o dvou chodech, pitný režim, jednodenní doprovodný
program, dozor dvou vedoucích (pro skupinu cca 22 dětí), materiál na zajištění programu a
táborové tričko.

Podmínky pro zrušení pobytu:
Ze strany zákonného zástupce: Kdykoliv před předáním dítěte vedoucím na příměstském táboře
má zákonný zástupce právo zrušit účast dítěte doporučeným dopisem doručeného na adresu
sídla Sportoviště obce Vestec, p.o., U Hřiště 575, 252 50 Vestec, popř. emailem uvedeným při
registraci dítěte. Stornovací podmínky jsou následující: do 30 dnů před začátkem tábora se vrací
80 % z celkové ceny, do 14 dnů před začátkem tábora se vrací 50 % z celkové ceny, do 4. dne
před začátkem tábora se vrací 25 % z celkové ceny (tzn. do čtvrtka před začátkem turnusu).
Storno poplatek ve výši 100 % bude účtován při zrušení účasti od 3. dne před nástupem na tábor
(tzn. od pátku před táborem včetně) a při nenastoupení na tábor. Při delegování náhradníka
bude vrácena celá cena.
Ze strany pořadatele: Poruší-li na táboře dítě vážným způsobem zásady slušného chování a
jednání, nebude-li se respektovat režimem dne, neposlechne-li pokyny vedoucího, oznámí
pořadatel zákonnému zástupci tuto skutečnost a vyhrazuje si právo zrušit jeho účast na táboře
bez nároku na vrácení peněz. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout na příměstský tábor dítě,
které jeví známky akutního zdravotního onemocnění nebo v případě, že zákonný zástupce
nepodepíše v den nástupu dítěte Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. V případě, že se příznaky
akutního zdravotního onemocnění projeví v průběhu tábora, nebo pokud zákonný zástupce tuto
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skutečnost zatajil, vyhrazuje si pořadatel právo přerušit okamžitě účast dítěte na táboře bez
nároku na vrácení peněz.
Příměstský tábor muže být odvolán z důvodu působení tzv. vyšší moci (např. vyhoření objektu,
aj.), v tomto případě bude vrácena nevyčerpaná/celá částka, na jiné plnění nevzniká nárok.

Upozornění:
Zákonný zástupce je zodpovědný za ztrátu nebo škody, které dítě způsobí úmyslně nebo činností,
která je v rozporu s táborovým řádem. Zákonný zástupce poučí své dítě o naprostém zákazu
užívání jakýkoliv omamných látek a zákazu opuštění objektu tábora bez vědomí dozoru.
Pořadatel neručí za žádné odložené věci. Nedoporučujeme brát s sebou žádné cenné věci
(mobilní telefony, jiná elektronika, cenné předměty, atd.), nevysloví-li se vedoucí jinak.

Závěrečná ustanovení:
Vyplněním elektronické přihlášky na webové stránce vestecketabory.cz bere zákonný zástupce
na vědomí a souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami pro účast dítěte na příměstském
táboře. Zákonný zástupce tímto potvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je
respektuje.
Zákonný zástupce souhlasí s Pravidly zpracování osobních údajů v souladu s GDPR, které jsou
k dispozici na stránkách vestecketabory.cz.

Ve Vestci dne 20.01.2022
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