
A s o c i a c e   t u r i s t i c k ý c h   o d d í l ů  m l á d e ž e  ČR 

TOM 19210 KUK Atlantik 

Všeobecné podmínky účasti na letním táboře 2017 
  

  

  

Podmínky pro přijetí dítěte na tábor 

1. Absolvovaná první třída základní školy. 

2. Věk 7(6) - 14 let. 

3. Dítě musí mít zvládnuté základy dodržování osobní hygieny. 

4. Uhrazení nevratné zálohy 500,-Kč do 10 dnů od přihlášení dítěte na tábor. 

(Na zálohu se nevztahují podmínky storna, nebude - li záloha uhrazena do 10 dnů bude 

přihláška neplatná). 

5. Dodání všech potřebných dokumentů a potvrzení požadovaných organizátory tábora. 

(potvrzení o bezinfekčnosti, příslušná lékařská potvrzení, veškeré relevantní 

informace o zdravotním stavu dítěte atp.). 

 

 

Storno podmínky  
 

1. Rodič je oprávněn zrušit přihlášku svého dítěte kdykoliv před odjezdem na tábor. 

Zrušení účasni na táboře musí být provedeno telefonicky nebo elektronicky doručením 

na e-mailovou adresu (kuk.atlantik@seznam.cz). 

 

2. Organizátor tábora má právo na stornovací poplatky z ceny tábora při zrušení 

smlouvy nebo při nenastoupení na tábor. 

50% z ceny při zrušení do 30.května 2017 

75% z ceny při zrušení do 15.června 2017 

100% při zrušení od 3. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor  

 

3. V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou 

účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením. (Nevztahuje se na 

nevratnou zálohu 500,-Kč) 

 

4. V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče 

naleznou a doporučí náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, 

nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky. 

 

 

5. Zrušení registrace na letní tábor lze provést pouze telefonicky a nebo prostřednictvím 

e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů zadané při 



registraci, na e-mailovou adresu tábora (kuk.atlantik@seznam.cz).  

 

6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez 

zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost 

vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během pobytu 

na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se však vrací 

poměrná část stravného (80Kč/den) s ohledem na den odjezdu z tábora. 

 

7. Vratná částka bez storno poplatku, bude organizátory vrácena nejpozději do 14 dní 

od ukončení tábora, tj. 30. července 2017 a to na účet, ze kterého byl uhrazen 

účastnický poplatek.  

 

Elektronické vybavení a mobilní telefon 

 

Rodiče přebírají veškerou zodpovědnost za elektronická zařízení, které si dítě bere na 

tábor Hrutov 2016. Zavazují se, že při případné ztráty nebo rozbití nebudou žádat po 

pořadateli tábora náhradu. 

 

Zároveň prohlašuji, že moje dítě s sebou na táboře nemá mobilní telefon. 

 

 

Fotografování  

Rodiče souhlasí s fotografováním dětí a využívání těchto fotografií k propagaci oddílu 

KUK Atlantik 19210. Také souhlasí s umístěním fotek dítěte na facebookové stránky 

oddílu, kde budou podléhat podmínkám společnosti Facebook. 

 

Rodiče souhlasí s účastí psa (border kolie) na táboře. Pes je plně očkován a vychován. Děti 

mohou psa znát z předešlých akcí. Organizátoři tábora za něj přebírají plnou zodpovědnost. 

 

Brno 2018 

Pavla Šanderová, Hlavní vedoucí tábora 

https://www.facebook.com/policies/
https://www.facebook.com/policies/

