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Smluvní podmínky k příměstskému táboru Eko-hraní v pražských lesích,  

pořádanému 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. 

 

1. Po odeslání on-line přihlášky obdrží objednatel e-mailovou zprávu o potvrzení registrace. 

Přihláška se stává závaznou dnem připsání poplatku na účet pořadatele.  

Uzávěrka pro I. termín příměstského tábora je 6. 7. 2020, pro II. termín 13. 7. 2020, pro III. 

termín 20. 7. 2020, pro IV. termín 10. 8. 2020 nebo po naplnění kapacity. 

 

2. Platba bude uhrazena na účet pořadatele vedený u Fio Banky a.s. do 2 týdnů od zaslání 

přihlášky resp. do termínu uzávěrky: 

cena: 1800 Kč 

číslo účtu: 2500214207/2010, 

variabilní symbol: rodné číslo dítěte,  

specifický symbol:  

- 20720 pro termín 20. - 24. 7. 2020 

- 27720 pro termín 27. - 31. 7. 2020 

- 3820 pro termín 3. - 7. 8. 2020 

- 24820 pro termín 24. - 28. 8. 2020 

Spolu s potvrzením platby obdržíte Prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti a 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely činnosti organizace, které vytištěné a 

vyplněné odevzdáte 1. den tábora. 

Pokud nebude poplatek uhrazen ve lhůtě 2 týdnů od zaslání přihlášky, bude Vaše místo 

v registraci uvolněno pro další zájemce (lze řešit individuálně s koordinátorem). 

 

3. Storno podmínky: 

Stornopoplatek více než 30 dní před zahájením příměstského tábora činí 20% poplatku, méně 

než 30 dní před zahájením příměstského tábora 50% poplatku, týden před zahájením 

příměstského tábora 80% a 3 dny a méně před zahájením příměstského tábora 90%. 

Náhlé onemocnění či úraz dítěte (lékařské potvrzení) bude řešeno individuálně. 

 

4. Cena tábora zahrnuje náklady na přípravu a pomůcky programu, mzdy vedoucího a 

lektorů, teplý oběd, odpolední svačinu a pitný režim každý den, drobné odměny.  

 

5. Přihlášení sourozenců: 

Každé dítě bude mít vlastní přihlášku i platbu. Pro sourozence nabízíme slevu 10% plné ceny, 

tedy druhé, případně třetí dítě platí 1620 Kč (lze uplatnit pouze do naplnění kapacity 20 dětí). 
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6. Přihlášením dítěte na příměstský tábor nám dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů 
uvedených v přihlášce pro účely činnosti organizace. Je s nimi zacházeno diskrétně, ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/es (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).  

 

 

Táborový řád: 

1.  Účastník příměstského tábora se řídí pokyny vedoucího a lektorů, dodržuje denní režim a 

účastní se stanoveného programu. 

2.  Nevzdaluje se z dohledu vedoucích bez jejich vědomí. 

3.  Hlásí jakýkoli, i nepatrný, úraz ihned vedoucím.  

4.  V přírodě nekřičí, nedupe a neodhazuje odpadky na zem. 

5.  Chová se slušně, čestně a kamarádsky. 

6. Účastník tábora, který hrubě poruší táborový řád, bude bez náhrady vyloučen.  

7. Používání mobilních telefonů a zábavné elektrotechniky není během programu dovoleno 
(jen ve volném čase, např. během poledního klidu). 

Táborový řád je nedílnou součástí smluvních podmínek. 
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