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SMLUVNÍ PODMÍNKY
na příměstský tábor
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 podávají přes webovou aplikaci na www.klub-inspirace.cz
3. Platba za tábor
Cenu tábora je nutno zaplatit zároveň s podáním přihlášky na akci. Buď v hotovosti přímo v Klubu
Inspirace, nebo na účet Klubu Inspirace, variabilní symbol obdrží klient s objednávkou a fakturou.
4. Zrušení pobytu:
a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
-

objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou přímo v Klubu Inspirace

-

objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je
stanovena takto:

-

v době delší než 30 dnů před konáním tábora 100,- Kč z ceny tábora

-

29 - 15 dnů před konáním tábora 30% z ceny tábora

-

14 - 7 dnů před konáním tábora 70 % z ceny tábora

-

v době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100% ceny

-

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 (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 pocitů" rodičů,
poplatek z a 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

5. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti
zodpovídají samy a Klub Inspirace za tyto věci nezodpovídá.
Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte souhlasí na
přihlášce dítěte k příměstskému táboru.
Rodiče mají právo vznést k průběhu příměstského tábora písemné připomínky na adresu Klubu
Inspirace, které budou řešeny mezi stěžovatelem a vedením Klubu Inspirace; budou-li připomínky
opodstatněné a vznikla-li tím z důvodu přednesených nedostatků objednateli prokazatelná škoda, Klub
Inspirace se zavazuje tuto škodu uhradit v dojednané výši.
V Bílovci dne 31.3.2018
Ing. Kateřina Sanetrníková
předsedkyně spolku Klub Inspirace Bílovec

Souhlas se zpracováním osobních údajů
uděluji tímto společnosti Klub Inspirace, z.s., Tkalcovská 47, Bílovec, 74301, emailový kontakt
info@klub-inspirace.cz souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených
podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:







jméno a příjmení zákonného zástupce a účastníka táboru,
poštovní adresa zákonného zástupce a účastníka táboru,
emailová adresa zákonného zástupce,
telefonický kontakt zákonného zástupce,
datum narození účastníka táboru,
zdravotní pojišťovna účastníka táboru

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
vedení v databázi příměstské tábory Klubu Inspirace
3. Doba zpracování osobních údajů je:
po dobu souhlasu zákonného zástupce
4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
jméno, příjmení a telefonický kontakt zákonného zástupce a jméno, příjmení, rodné číslo a
zdravotní pojišťovna dítěte – instruktoři daného příměstského tábora
Prohlašuje, osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek výše uvedených stvrzuji odesláním této
přihlášky na tábor, která bude odeslána elektronicky na info@klub-inspirace.cz

