Přihlášku je nutné poslat nejpozději 14 dní před začátkem turnusu emailem na
info@zabavahornik.cz
nebo osobně odevzdat obsluze Zábavního centra Horník na ul. Zámecká 18, 702 00 Ostrava
Přednost mají vždy ti, kteří dříve odevzdají závaznou přihášku.
V rámci závazně přihlášených mají přednost vždy ti, kteří dříve uhradí táborový poplatek.

P Ř I H L Á Š K A N A P Ř Í M Ě S T S K Ý T Á B O R 2019

Jméno a příjmení dítěte .......................................................... Rodné číslo ............................. ZP …………………
Bydliště ................................................................ Telefon rodiče .........................… Email ………………………..

Přihlašujeme na TURNUS

A/ 22. 7. – 26. 7. 2019

B/ 19. 8. – 23. 8. 2019

(Zakroužkujte vybraný turnus)

Cena za dítě: 2 400 Kč
Poplatek je nutné uhradit nejpozději 14 dní před začátkem turnusu buď v hotovosti
v Zábavním centru Horník, nebo dle předchozí domluvy bankovním převodem.

HOTOVĚ

BANKOVNÍM PŘEVODEM

(Zakroužkujte vybranou variantu)

Důležité informace (vypište)
Alergie, intolerance, chronické a jiné zdravotní problémy dítěte:

(Zakroužkujte vybrané varianty)

Dítě bude přicházet na tábor:

s doprovodem

–

samostatně

Dítě bude odcházet z příměstského tábora*:

s doprovodem

–

samostatně

Dítě je:

plavec

–

neplavec

*Dle časových údajů v informačním emailu.
Rodiče souhlasí s pořizováním audiovizuálních záznamů během příměstského tábora. Rodiče souhlasí s případným
použitím audiovizuálního materiálu za účelem propagace ZC Horník. Rodiče souhlasí s využitím osobních údajů v rámci
příměstského tábora. Pořadatelé příměstského tábora budou s důvěrnými informacemi zacházet v souladu s
příslušnými právními předpisy. Rodiče stvrzují, že jsou obeznámeni a souhlasí se smluvními podmínkami.

Datum ..................................................

Podpis oprávněné osoby ...................................................

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ
potvrzené v den nástupu dítěte na tábor

Prohlašuji, že ošetřující lékař dítěti jménem ...........................................................
narozenému ................................................... bytem ............................................................
nenařídil změnu režimu, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a okresní
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.
Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenositelnou nemocí.

Prohlášení účastníka
Svým podpisem potvrzuji, že jsem se obeznámil s řádem a organizací tábora.
Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.
Aktuální kontakty na rodiče po dobu pobytu účastníka na příměstském táboře:

Telefon:
Adresa:
Email:

Důležité aktuální informace (vypište)
Alergie, intolerance, chronické a jiné zdravotní problémy dítěte:

(Zakroužkujte vybrané varianty)

Dítě bude přicházet na tábor*:

s doprovodem

–

samostatně

Dítě bude odcházet z příměstského tábora*:

s doprovodem

–

samostatně

Dítě je:

plavec

–

neplavec

*Dle časových údajů v informačním emailu.

V ...................................... dne ......................................

Podpis rodičů

......................................

Podpis účastníka

......................................

Smluvní podmínky:
1. Cena tábora
Cena je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak):
- nákladů na oběd
- nákladů na dopravu na plánované výlety a zájezdy pokud jsou součástí nabídky
- nákladů na materiál na tábor (náklady na pořízení prostředků první pomoci - lékárniček, výtvarné pomůcky, materiál pro soutěže a hry, atd.)
- nákladů na vstupné a další poplatky v souvislosti s táborovým programem, poplatku na základní pojištění dítěte
- nákladů na odměny a ceny do soutěží a her
- osobních nákladů pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora
- nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s táborovým programem
2. Přihlášení dítěte na tábor
Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává do termínu, uvedeném v nabídce táborů a to písemně na přihlášce, kterou podají
přímo v Zábavním centrum Horník, nebo zašlou naskenovanou na e-mail info@zabavahornik.cz
3. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body:
Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát
pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.
Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích. Jestliže dítě nerespektuje pokyny vedoucích a vlivem toho dojde ke zranění, či poničení
vybavení Zábavního centra Horník, přebírá rodič za chování svého potomka plnou odpovědnost. Pro tyto případy je dobré mít sjednané úrazové
pojištění popřípadě pojistku odpovědnosti.
Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit hlavnímu vedoucí. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu
zdravotnice (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavní vedoucí.
Strava – Děti musí respektovat zákaz sběru volně rostoucích plodů a dodržovat pitný režim.
Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a jiných omamných látek.
Základy slušného chování – Děti by měly ctít a praktikovat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli hlavní vedoucí.
4. Platba za tábor
Cenu tábora je nutno zaplatit zároveň s podáním přihlášky na akci. Buď v hotovosti přímo do Zábavního centra Horník nebo na účet, variabilní
symbol obdrží klient po odevzdání přihlášky.
5. Zrušení pobytu:
a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
- přihlášku můžete zrušit pouze písemnou formou nebo osobně v Zábavním centru Horník, Zámecká 18, Ostrava
- objednatel je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena takto:
- 30 a více dnů před konáním tábora 0 Kč z ceny tábora
- 30 – 14 dnů před konáním tábora 200 Kč z ceny tábora
- 14 – 7 dnů před konáním tábora 50 % z ceny tábora
- 7 a méně dnů před konáním tábora 100 % z ceny tábora
- pokud bude pobyt dítěte p r o k a z a t e l n ě zrušen z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte (po předložení lékařského potvrzení)
činí odstupné 100,- Kč + prokazatelně vynaložené náklady na pobyt dítěte
b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora
- bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu nebo "z individuálních důvodů" rodičů, poplatek za táborový pobyt se nevrací
- bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které budou rodičům písemně prokázány, bude rodičům
vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů
- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, vrací se dítě domů na náklady rodičů a rodičům bude vrácena část ceny tábora po
odečtení dosud vzniklých nákladů, včetně poplatků za stravu za celou plánovanou délku tábora
- bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě odesláno na náklady rodičů a rodičům bude vrácena část ceny tábora po
odečtení dosud vzniklých nákladů
- bude-li nutné tábor zrušit z důvodu vážné živelní události, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů a nákladů
souvisejících s přesunem dětí či evakuace dětí
6. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, osobní doklady a peníze, šperky, fotoaparáty a další elektroniku či jiné cenné věci si děti zodpovídají samy a organizítor tábora za
tyto věci nezodpovídá. Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami stvrzuje zákonný zástupce dítěte podpisem na přihlášce
dítěte k příměstskému táboru. Rodiče mají právo vznést k průběhu příměstského tábora písemné připomínky na adresu Zábavního centra Horník,
které budou řešeny mezi stěžovatelem a vedením Zábavního centra Horník; budou-li připomínky opodstatněné a vznikla-li tím z důvodu
přednesených nedostatků objednateli prokazatelná škoda, organizátor tábora se zavazuje tuto škodu uhradit v dojednané výši.
V Ostravě 11. ledna 2019
Jiří Sopuch
IČ: 88225194

