Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Kamarád, Mlýnská 387/42, 586 01 Jihlava

Letní tábor 16. 7. - 29. 7. 2022
platební a storno podmínky
Vážení rodiče,
přihlásili jste Vaše dítě v termínu 16. 7. – 29. 7. 2022 na letní tábor v Lovětíně u Batelova.
Platební podmínky
Cena pobytu na táboře je 4 000,- Kč. Do 14 dnů od přihlášení na tábor, je potřeba zaplatit zálohu
1 000,- Kč na účet 1465177329/0800. Do poznámky pro příjemce platby uveďte jméno dítěte
přihlášeného na LT. Zbývající část je možné uhradit na účet před začátkem tábora, nebo při předání
dítěte na tábor.
Storno podmínky
Při zrušení přihlášky účtujeme následující storno poplatky:
do 1. dubna 0,- Kč za poukaz
do 1. května 500,- Kč za poukaz
do 28. června 1 000,- Kč za poukaz (propadá záloha)
•

V případě nečekaných vážných rodinných událostí, úrazu či nemoci neumožňující účast
na táboře bude záloha vrácena, např. na základě předloženého potvrzení lékaře.

•

V případě, že nemoc nastane během tábora a rodiče požádají o vrácení části poplatku za dny,
kdy dítě odjelo z tábora, se vrací část ceny tábora ponížená o 1 000 Kč a poměrná počtu dní.

•

Nástup na dovolenou či jinou akci, pozdější příjezd či dřívější odjezd není důvodem vracení
poplatku.

•

Při přihlášení náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu přechází záloha a právní vazba
na náhradníka, manipulační poplatek a stornopoplatek se neplatí.

•

Stornovat je možné pouze písemně, rozhoduje jeho datum doručení. Stornované částky jsou
poukazovány v průběhu září.

•

V případě nepřijetí dítěte na tábor z důvodu nedodání lékařského potvrzení v zákonem
požadované podobě nevzniká nárok na vrácení jakékoli části poplatku za tábor.

•

V případě nečekané živelné pohromy či epidemie znemožňující konání tábora si vyhrazujeme
změnu storno podmínek. Vráceny pak budou všechny nevyužité finanční prostředky tábora.

•

V případě zrušení tábora před jeho započetím ze strany provozovatele z provozních důvodů
vrátí provozovatel neprodleně celou částku za tábor.

V případě dotazů volejte 737 346 729 (Lenka Derflová), 606 703 433 (Michal Neckař), případně pište
na lovetin@seznam.cz.
Za vedení tábora:
Michal Neckař, hlavní vedoucí LT

