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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020 
Pořádaný: SHM Klub Neveklov,z.s., IČ 045 33 330, se sídlem Komenského 86, 257 56 Neveklov               

 
 

Termín: PT 1   3.8. - 7.8.2020 (V zemi rudého náčelníka) 
  

              PT 2  17.8. - 21.8.2020 (V zemi rudého náčelníka) 
 

  PT 3  20.7 - 24.7. 2020 (Tvořivý tábor) 
 
 

   *Vámi vybraný termín prosím zakroužkujte 
 
Místo konání: Komenského 86, 257 56 Neveklov, budova fary a zahrada 
 
Program: Tematický celodenní od 8.00 do 17.00 hodin 
 
Cena: 2800 Kč (zahrnuje: obědy, svačiny, pitný režim, program, materiál a úrazové pojištění-členský             
příspěvek v hodnotě 500 kč, výlet nebo představení) 
 
Pro závazné přihlášení prosíme o zaslání přihlášky na email nebo doručení do schránky. Účast Vám               
bude potvrzena. Vyplněnou přihlášku nejpozději do 31. května 2020 a platba zálohy po potvrzení              
účasti 1000,-Kč. 
Doplatek ceny je nutné uhradit nejpozději 10 dní před nástupem na tábor, a to na účet č.                 
2500922799/2010 vedený u Fio banky. 
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím:  PT 1 / PT 2 / PT 3   a  PŘÍJMENÍ A JMÉNO dítěte. 
 

 
Jméno a příjmení dítěte 

 
_________________________________________________ 

Datum narození _________________________________________________ 

Adresa _________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 

 
Zdravotní pojišťovna 

 
_________________________________________________ 

Jména zákonných zástupců _________________________________________________ 

Kontaktní telefony na rodiče _________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________ 

 
na co dát pozor (dieta,     
užívání léků a pod.) 

 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 

Ostatní _________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
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Všeobecné podmínky účasti na příměstském táboře stanovené provozovatelem 
 
Předání dítěte 
Jiné osobě, než zákonnému zástupci bude dítě vydáno POUZE na základě           
písemného potvrzení o předávání, který naleznete v příloze emailu. 
 
Odkládání osobních věcí 
Účastníci tábora odkládají své osobní věci na místě k tomu určeném          
provozovatelem. Provozovatel příměstského tábora neručí za ztrátu či poškození         
osobních věcí odložených na jiném místě. Držení mobilních telefonů, elektroniky a           
jiných cenností se po dobu táborového programu nedoporučuje. 
 
Povinnosti účastníků 
Do objektu tábora je zakázáno vnášet jakoukoliv pyrotechniku a veškeré předměty a            
zařízení, jejichž používání by mohlo způsobit újmu na zdraví či ohrožení života            
kteréhokoli z účastníků tábora. Rovněž tak platí přísný zákaz vnášení, přechovávání,           
či užívání návykových, psychotropních a omamných látek. 
 
V případě zjištění porušení jakékoliv z výše uvedených podmínek či hrubého           
porušení táborového řádu, může být dítě z tábora vykázáno bez nároku na vrácení            
jakékoliv peněžní částky. Zákonní zástupci jsou povinni dítě vyzvednout neprodleně          
po vyrozumění.  
 
Úhrada zálohy 
Zálohu 1000 Kč je třeba uhradit do 31.5.2020. V opačném případě bude místo            
přihlášeného dítěte nabídnuto náhradníkům. 
 
Úhrada doplatku ceny 
Doplatek ceny je nutné uhradit nejpozději 10 dní před nástupem na tábor. Pozdní             
úhrada doplatku ceny za účast dítěte na příměstském táboře může být důvodem k             
propadnutí již zaplacené zálohy a k vyřazení přihlášeného dítěte z tábora.  
 
Storno poplatky 
I a) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany              
tábora, má zákonný zástupce dítěte právo na vrácení plné (již zaplacené) částky. 
 
I b) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany              
zákonných zástupců, má zákonný zástupce dítěte právo pouze na vrácení          
doplatku. Záloha propadá ve prospěch tábora jakožto storno kauce. 

  
V případě doložení absence dítěte z důvodu úrazu nebo onemocnění řádnou           
dokumentací (lékařské potvrzení), bude navrácena částka ve výši doplatku a 50 %            
zálohy. 
 
I c) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany              
zákonných zástupců, kteří mají zájem na vrácení plné částky, pak jsou povinni za             
toto dítě zajistit náhradu. 
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II a) Pokud se jedná o ukončení pobytu přihlášeného dítěte ze strany tábora 
z důvodu porušení ustanovení tábora, nemá zákonný zástupce dítěte žádné právo 
na vrácení jakékoliv částky. 
 
II) b) Pokud se jedná o ukončení pobytu přihlášeného dítěte z důvodu onemocnění či             
úrazu v průběhu tábora, má zákonný zástupce dítěte právo na vrácení poměrné           
částky z ceny. 
 
II c) Pokud se jedná o ukončení pobytu dítěte v průběhu tábora ze strany zákonných               
zástupců z osobních důvodů, nemá zákonný zástupce dítěte právo na vrácení           
jakékoliv částky. Celá suma propadá ve prospěch tábora jakožto rezervační kauce. 
 
Pojištění účastníků tábora 
Účastník tábora se zároveň s podpisem přihlášky stává přidruženým členem SHM          
Klubu Neveklov (www.shm.cz). Zaplacením členského poplatku, mu na všech akcích          
pořádaných SHM Klubem Neveklov platí úrazové pojištění, které trvá jeden rok od            
podpisu závazné přihlášky. 
 
 
Níže podepsaní zákonní zástupci dítěte svým podpisem výslovně potvrzují, že se           
seznámili s výše uvedenými všeobecnými podmínkami a s těmito bez výhrady           
souhlasí. 
 
V souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku zákonný          
zástupce souhlasí s pořizováním a používáním fotografií, na kterých je zachyceno          
jeho dítě. Zákonný zástupce souhlasí se zveřejněním uvedených fotografií a s jejich            
použitím pro vlastní potřebu i pro veřejné propagační účely organizace SHM Klub            
Neveklov, z.s. – ANO, NE (nevyhovující škrtněte) 
 
Zákonný zástupce souhlasí se zasíláním pozvánek na akce SHM (kroužky, tábory,           
kulturní akce aj.) – ANO, NE (nevyhovující škrtněte) 
 
Podpisem přihlášky zákonný zástupce souhlasí s uchováním poskytnutých údajů pro         
účely SHM Klub Neveklov, z.s. po dobu 3 let. 
 
 
 
V__________________ dne_______________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
podpisy rodičů – zákonných zástupců 
 
 

 

http://www.shm.cz/

