Závazná přihláška na cyklistický příměstský tábor
Název tábora nebo akce: Aspire sportovní centrum mládeže
Pořádá:
Sport pro Brno, z.s., Marie Steyskalové 1017/64, 61600 Brno
IČ 227 50 266,
č.ú.: 256101382/0300, ČSOB, Milady Horákové, Brno
statutární zástupce: Lubomír Vidlák
Místo konání: Brno, Pisárky, areál Riviéra a okolí
Cena: 2.500,- Kč
Termín: 17. 8. - 21. 8. 2020 (maximální počet účastníků tábora je 35 dětí)

Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna:
Bydliště:
Email na dítě:

Mobil na dítě:

Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce):
Email na rodiče:
Mobil na rodiče:
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor.
Se smluvními podmínkami jsem se seznámil(a): ANO – NE (nehodící škrkněte) a beru je na
vědomí.
Rovněž beru na vědomí, že celou cenu pobytu je nutné uhradit před konáním akce a to
nejpozději 30 dní před konáním akce.
Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a údajů o zdravotním stavu
dítěte pro potřeby Sportu pro Brno, z.s..
Souhlasím s uveřejněním fotografií mého dítěte na propagačních materiálech Sport pro
Brno, z.s..

Datum:

Podpis rodiče (zákonného zástupce):

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
-nákladů na materiál na tábor (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 táboře pro své dítě objednává pro termín 17.8. – 21.8.2020.
3. Platba za tábor
Cenu tábora je nutno zaplatit nejpozději 30 kal. dnů před zahájením tábora na účet spolku Sport pro Brno, z.s..
4. Zrušení pobytu:
a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
- objednaný příměstský tábor je možno zrušit písemně, nebo osobně u předsedy spolku
- pokud bude pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů,
poplatek za 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 nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude rodičům 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 Sport pro Brno za tyto věci nezodpovídá.
Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na
přihlášce dítěte k příměstskému táboru.

V Brně dne 20.1.2020

Sport pro Brno, z.s.
Ing. Lubomír Vidlák

