SPOLEK KOUMÁK - „pryč s nudou“
TOTO NENI PŘIHLÁŠKA

Závazná přihláška na letní tábor 2019 – PODMÍNKY
Provozovatel tábora
Místo konání
Termín
Cena pobytu

Spolek KOUMÁK
Táborová základna Pírkův Mlýn (u Kaplice)
od 30.6.2019 (neděle) do 12.7.2019 (pátek)
3650,-Kč

Vyplněním internetové závazné přihlášky zákonný
zástupce potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí
s následujícími podmínkami:
1) Závazné přihlášení bylo provedeno přes webový formulář v březnu 2019. Maximální počet účastníků je
50 dětí.
2) Výše poplatku činí 3560,-Kč. Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová organizace,
zaměstnavatel.
3) Poplatek může být zaplacen v hotovosti nebo převodem na bankovní účet číslo 2400457471/2010 Fio
banka, a.s. nejpozději do 30.4.2019. Pouze po dohodě lze změnit termín zaplacení.
4) Dítě je na tábor přihlášené zaplacením účastnického poplatku.
5) Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. V případě závažného porušení
táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen, v takovém
případě hradí rodiče veškeré náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací v tomto
případě účastnický poplatek. Táborový řád a denní režim jsou k dispozici na internetových stránkách
sdružení.
6) Storno poplatky jsou určeny směrnicí sdružení. Účastnický poplatek při odhlášení z akce se vrací do 60
dnů před začátkem akce ve výši 100% z ceny, do 40 dnů před začátkem akce ve výši 75% z ceny, do 30
dnů před začátkem akce ve výši 50% z ceny, do 20 dnů před začátkem akce ve výši 0% z ceny.
7) Zavazuji se uhradit všechny vynaložené náklady na zajištění odborné lékařské péče, zdravotní poplatky
a platby za předepsané léky, a to na základě předloženého vyúčtování, které mi bude předáno při
převzetí dítěte z tábora.
8) Návštěvy rodičů na táboře nejsou povoleny, a to z výchovných důvodů a především z hygienických a
zdravotních důvodů.
9) U každého dítěte bude určeným pracovníkem tábora při převzetí na tábor provedena prohlídka
z důvodu zjištění výskytu vší (hnídy, vši). Dítě, u kterého budou vši zjištěni, nebude přijato na
tábor.
10) Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby sdružení Koumák zpracovalo v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů mé osobní údaje a údaje mého dítěte. Souhlas uděluji na dobu
neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat a
sdružení mé údaje do jednoho roku zlikviduje.
11) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich
použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce, např. v kronikách, v tisku, na internetu, atp.
12) Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace, včetně vyúčtování tábora.
Prohlašuji tímto, že jsem v této přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace týkající se mého dítěte pravdivě a
jsem připraven/a na vyzvání zodpovědné osoby spolku Koumák správnost údajů doložit. Seznámila jsem se
s podmínkami pod bodem 1-12.
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