PODMÍNKY PROVOZOVATELE - ANGLICKÝ TÁBOR
Tábor je určen pro děti od 6 do 12 let.

Zasláním přihlášky závažně přihlašujete dítě na anglický příměstský tábor a zavazujete se
respektovat podmínky a instrukce provozovatele. Po přijetí přihlášky zašle provozovatel
potvrzení o přihlášení a tím je přihlášení vzájemně potvrzeno.

Souhlas s poskytováním osobních údajů:

Souhlasím s poskytováním osobních údajů pro účely přihlášení dítěte na anglický tábor, a to ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů v platném znění a dále nařízení EU: Obecné nařízení
na ochranu osobních údajů (GDPR). Tyto informace budou evidovány pouze pro vnitřní účely po
dobu 1 roku z důvodu poskytnutí informací o konání dalšího tábora, poté budou smazány.

Platba:

Dítě bude zaevidováno na tábor až po zaplacení avizované částky dle platebních instrukcí, které Vám
budou zaslány emailem po přihlášení. Platba musí být provedena převodem nejpozději do 30. 5. 2019.

V ceně je zahrnuto:

Celodenní pedagogický dozor, zdravotnický dozor, úrazové pojištění, oběd, dopolední a odpolední
svačina, celodenní pitný režim, výlety, materiálové zajištění a sportovní vybavení, výuka anglického
jazyka, odměny atd.

Cenné věci:

Upozorňujeme, aby si děti nebraly na tábor cenné předměty (elektroniku, šperky atd.)

ZA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY PROVOZOVATEL NERUČÍ!
Škoda na majetku/vybavení tábora:

Škody způsobené dítětem v době pobytu tábora bude zákonný zástupce povinen
uhradit v plné výši.

Odhlášení:

Pokud se nebude moci dítě tábora zůčastnit, je zákonný zástupce povinen oznámit tuto informaci co
nejdříve provozovateli a domluvit se na storno poplatcích.
Neuhrazení platby není považováno za řádné odhlášení dítěte z tábora.
Účast dítěte lze zrušit osobně, písemně či telefonicky:
▶ 3 týdny předem: storno poplatek 300 Kč
▶ 2 týdny předem: storno poplatek 600 Kč
▶ 1 týden až v den nástupu: storno poplatek 1000 Kč
▶ z důvodu nemoci, je nutné doložit potvrzení od lékaře, v tomto případě bude storno poplatek 500 Kč
▶ z důvodu vyloučení pro nekázeň, předčasné ukončení tábora peníze nevracíme

PŘI ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍKA STORNO POPLATEK NEÚČTUJEME!
Další informace ohledně tábora Vám budou zaslány na email do konce května.
Změny vyhrazeny.

