SMLUVNÍ PODMÍNKY
1. Přihlášení dítěte
Zákonný zástupce si účast na táboře pro své dítě objednává písemně přihláškou, kterou je třeba odeslat
elektronicky e-mailem na adresu prihlasky@skeden.cz nebo vyplnit elektronicky na webu
https://www.skeden.cz/inpage/prihlaska-na-primestsky-tabor/. Je dána kapacita tábora, kterou není
možné překročit.

2. Cena za pobyt
Cena za týdenní pobyt na příměstském táboře je stanovena na 2200 Kč (sourozenec 2000 Kč). Cena je
sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak): Nákladů na obědy, odpolední svačina,
pitný režim, platů pracovníků tábora, nákladů na materiál na tábor (provozní náklady, výtvarné pomůcky,
materiál pro soutěže a hry, náklady na vybavení lékárniček, odměny a ceny do her). V ceně nejsou zahrnuty
případné vstupenky (například ZOO) a MHD.

3. Platba za pobyt
Pro závazné přihlášení vás vyzveme k zaplacení zálohy 1000 Kč do 31.5.2021. Doplatek 1200 Kč (1000 Kč
sourozenec) je nutné uhradit do prvního dne nástupu na tábor (již musí být na účtu spolku). Platby uhraďte
na účet vedený ve FIO bance: 2801159483/2010, do poznámky „TÁBOR č. turnusu, jméno a příjmení
dítěte“.

4. Zrušení pobytu
a) Zrušení pobytu ze strany zákonného zástupce dítěte: Objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze
písemnou formou na email: prihlasky@skeden.cz. Zákonný zástupce je povinen při zrušení pobytu zaplatit
odstupné:
• v době delší než 30 dnů před konáním tábora je odstupné 0 Kč
• 29 -7 dnů před konáním tábora 500 Kč
• v době kratší než 7 dnů před konáním tábora 1000 Kč
Pro zrušení účasti v den konání je nutné informovat organizátora do 8:00 ráno, jinak není možné část ceny
vrátit. Bude-li pobyt zrušen zákonným zástupcem v průběhu tábora bez včasného udání důvodu, poplatek
se nevrací.
b) Bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude zákonným zástupcům vrácena část
ceny z dalších dnů tábora v hodnotě 300 Kč / den.

5. Organizace tábora
Místem konání tábora je lokalita bývalé střelnice, ulice Ke Střelnici. Pořadatel tábora je Společenství
křesťanů EDEN z. s., IČ: 05453780, se sídlem Buková 7, 586 01 Jihlava, předseda Jan Zajíc.
•
•
•

Sraz dětí 7.40 – 8:00
Vyzvedávání dětí 15:40 – 16:00
Po předchozí domluvě jde ráno i odpoledne čas prodloužit, přičemž nebude pro děti zajištěn
program, ale pouze hlídání.
První den si děti donesou náhradní oblečení, pláštěnky, holínky, které mohou mít uloženy v jurtě. Každý den
si děti donesou batůžek s dopolední svačinkou a láhev s pitím. Pitný režim bude doplňován během dne do
lahví. Doporučujeme pokrývku hlavy – kšiltovka, klobouk; repelent. Nedávejte dětem na tábor drahé věci
(hodinky, mobily a podobné). Na táboře je zákaz používání mobilních telefonů.

6. Závěrečná ustanovení
Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepisuje na
přihlášce dítěte k příměstskému táboru.

V první den účasti dítěte na táboře je nutné dodat prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte.

