PODMÍNKY PROVOZOVATELE – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE SKIPI
Anglický tábor a tábor Pevnost Boyard je určen pro děti od 5 do 12 let.
Tábor Cesta kolem světa je určen pro děti od 4 do 8 let.
Pro přihlášení na příměstský tábor je nutné učinit 3 kroky:
1. Registrovat se na www.skipi.cz/aktivity - emailem Vám přijde potvrzení o registraci
2. Zaslat vyplněnou a podepsanou přihlášku na
• skipitabor@seznam.cz (Anglický tábor a Pevnost Boyard),
• kristyna.salabova@skipi.cz (tábor Cesta kolem světa).
Originál přihlášky prosím předejte lektorce 1. den tábora.
Přihlášku je možné zaslat i poštou na adresu AKYMARA s.r.o., Tyršova 949, Letohrad 561
51 nebo přímo vhodit do schránky na této adrese.
3. Provést platbu dle platebních instrukcí níže.
Tímto závazně přihlašujete dítě na příměstský tábor a zavazujete se respektovat podmínky a
instrukce provozovatele.
Platba:
Na základě registrace na webových stránkách obdrží rodič na uvedený email platební instrukce.
Prosíme o zaplacení částky převodem do 14 dnů od registrace, nejdéle však do 30.5.2021.
Nezapomeňte prosím uvést variabilní symbol (číslo tábora) a do poznámky jméno a příjmení dítěte,
abychom mohli platbu správně přiřadit. Dítě se může tábora zúčastnit pouze v případě řádného
uhrazení stanovené částky. Základní cena je 2990kč, slevu 150kč můžete získat v případě
• přihlášení sourozenců
• účasti dítěte na 2 a více táborech uspořádaných ve Skipi v roce 2021,
• za věrnost (účast dítěte i v předešlém roce).
Slevy se nesčítají. Slevu + důvod slevy uveďte na přihlášku.
Je možné také vystavit fakturu na Benefit management. Máte-li zájem o platbu přes Benefit
management (Benefit plus), uvedete tento způsob platby při registraci a my Vám zašleme fakturu pro
Benefit management do 7 dnů na email. PO dohodě s lektorkou je možné domluvit se na rozdělení
platby.
V ceně je zahrnuto:
Celodenní pedagogický dozor, zdravotnický dozor, úrazové pojištění, oběd, dopolední a odpolední
svačina, celodenní pitný režim, výlety (včetně vstupů a cestovného), vstupy do funparku Skipi,
materiálové zajištění a sportovní vybavení, výuka anglického jazyka (Anglický tábor), odměny atd.
Místo konání tábora:
Budova Skipi – sál v 2.podlaží, Tyršova 949, 56151 Letohrad

Harmonogram táborů:
7:30-8:00
8:00-9:30
9:30-9:45
9:45-11:45
12:00-12:30
12:30-13:30
13:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:50
15:50-16:00

Příchod dětí
1. programový blok (včetně funparku)
Svačina
2. programový blok
Oběd
Polední klid, odpočinek *, deskové hry
3. programový blok
Svačina
4. programový blok (včetně funparku)
Odchod dětí
* může být i delší dle věku a potřeby dítěte

Upozornění:
Upozorňujeme, aby si děti nebraly na tábor cenné předměty (elektroniku, šperky atd.). Za případné
ztráty provozovatel neručí. Škody na majetku provozovatele způsobené dítětem v době tábora bude
zákonný zástupce dítěte povinen uhradit v plné výši.
Podmínkou účasti na táboře je zvládání dítěte jízdy autobusem či vlakem. Pokud nezvládne dítě jízdu
výše uvedenými dopravními prostředky, v den výletu bude muset zůstat doma (zde je nutné se
domluvit s lektorem individuálně předem).
Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli neznáme aktuální situaci ohledně Covid-19 v době konání tábora,
aktuální pokyny (např. nutnost testu dítěte na Covid-19 apod.) Vám budou zaslány před konáním
tábora. V případě zrušení tábora z důvodu nařízení vlády Vám budou peníze v plné výši vráceny zpět
na účet.
Odhlášení:
Pokud se nebude moci dítě tábora zúčastnit, 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:
▶ 8-30 dní před zahájením: storno poplatek 600 Kč
▶ 0-7 dní před zahájením: storno poplatek 1000 Kč
▶ z důvodu nemoci, je nutné doložit potvrzení od lékaře: bude posuzováno individuálně
▶ z důvodu vyloučení pro nekázeň nebo při předčasném ukončení tábora nebudou peníze vráceny.
Při zajištění náhradníka storno poplatek nebude účtován.
Další informace ohledně tábora a táborový program Vám bude zaslán na email nejdéle 1 týden před
zahájením tábora.
Provozovatelem je Mateřská škola Skipi s.r.o. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání tábora
v případě nenaplnění minimální kapacity (12 dětí), nejdéle však 30 dní před zahájením tábora.
Změny vyhrazeny.
Mateřská škola Skipi s.r.o.

