INFORMACE K PŘÍVESNICKÉMU TÁBORU V RUDNÍKU, léto 2019
Údaje:
› Pořadatelem přívesnického tábora je zapsaný spolek DIVILIDI
Místo konání: hřiště za kostelem sv. Václava v Rudníku, při nepříznivém počasí Rudník č. p.72 (alias Dílny)
Program probíhá: v čase 8.30 – 16.00 h (lze upravit dle požadavku rodičů),
- podrobnější program bude zveřejněn do konce června
- společné scházení dětí na zastávce Rudník pivovar od 7.50 do 8.00 h, rozcházení 16.30 – 16.40 h)
- během výletu je možný jiný časový rozvrh
Turnusy:
I. 15.–19. července
II. 22.–26. července
III. 29. července – 2. srpna
Hlavní vedoucí: volnočasový pedagog Gabriela Bendová, kontakt 605 176 853
Kuchařka: pí Boháčková
› Přívesnické tábory jsou určeny pro každodenní docházení a odcházení v určitý čas na dané místo.
› Účastníci jsou děti od předškolního věku a mladšího školního věku (od 4 do 12 let).
› Kapacita tábora je předurčena s ohledem na hygienické podmínky na 20 dětí.
2. Informace k ceně tábora a její platbě:
Cena tábora: 850 Kč/dítě a turnus, příp. lze tábor navštívit individuálně v určitý den za cenu 220 Kč/den

›V ceně je zahrnuta celodenní strava (svačina, oběd, svačina), pitný režim, program dne, pojištění, akce,
vstupné, jízdné, atd., není-li specifikováno v konkrétních případech jinak.
›V případě, že jste členem spolku, dostanete slevu 300 Kč.
Táborový poplatek uhraďte:
- na bankovní účet: 2900863193/2010 (Fio banka), var. symbol: 0010, do poznámky napište jméno účastníka!
- nebo v hotovosti hlavnímu vedoucímu, nejpozději do 30. června 2019.
Storno poplatky se řídí dle níže uvedeného postupu:
Vrácená peněžní částka je poukázána na účet klienta.
a) Je-li odhlášení dítěte prokazatelně (písemně) provedeno do 72 hod. před plánovaným termínem pobytu, je
vrácena částka ve výši 50 % z celkové ceny. Není-li tak učiněno, storno poplatek v plné výši 100 % propadá ve
prospěch ostatních účastníků.
b) V případě prokazatelné zdravotní neschopnosti dítěte je peněžní částka vrácena v plné výši.
Zákonný zástupce bere na vědomí, že:


v první den nástupu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte,



neodevzdání požadovaných dokumentů (přihláška, potvrzení o bezinfekčnosti) v první den nástupu je
překážkou pro účast dítěte na táboře bez nároku vrácení táborového poplatku,
se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením
uvedeným ve zdravotním dotazníku, který je nedílnou součástí přihlášky,
v případě porušení táborového řádu může být účastník vyloučen (viz táborový řád), rodič má povinnost
odvézt dítě na vlastní náklady a nepožadovat vrácení peněz,





v případě nenaplnění min. počtu účastníků má pořadatel právo akci zrušit.

