Nedílná součást závazné přihlášky č. 2 na LDT Dráček 2019 4. turnus v termínu 10. 8. 2019 – 24. 8. 2019

Všeobecné podmínky
pro účast na LDT Dráčku 2019 – 2. turnus.
který pořádá
LDT Dráček z.s.
se sídlem Liberecká 1, 415 01 Teplice
IČO: 04771753
Tel: 777 00 29 39
info@ldtdracek.cz
www.ldtdracek.cz

1) Přihlášení na tábor a přihláška
Dítě je na tábor přihlášeno vyplněním nezávazné přihlášky (formulář na stránkách tábora www.ldtdracek.cz) kde
obratem obdržíte závaznou přihlášku kterou vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem, zašlete na adresu: LDT
Dráček z.s., Liberecká 2184/1, 415 01 Teplice. Tuto přihlášku lze vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem
také naskenovat a zaslat e-mailem na e-mail: info@ldatdracek.cz Pokud bude mít zákonný zástupce zvláštní
požadavek, pro který není v přihlášce vyhrazené místo, může jej individuálně dohodnout s pořadatelem tábora před
jeho započetím. Pokud požadavky budou v našich silách, budeme se snažit vyjít vstříc.

2) Cena, platba
V ceně tábora je zahrnuto, doprava tam a zpět (z místa odjezdu, určeného v přihlášce), ubytování, strava pětkrát
denně, pitný režim, náklady na zajištění programu, odměny do soutěží, dozor vedoucích a zdravotní péče na místě a
další.
Zákonný zástupce uhradí do 14 dnů po obdržení potvrzení o přijetí přihlášky plnou cenu tábora 5 990,- Kč nebo
zálohu ve výši 2 995 Kč, Nebo jinou variantu (po slevě) na bankovní účet číslo: 2000950697/2010 (Fio banka a.s.) V
případě uhrazení zálohy je zákonný zástupce povinen uhradit zbylou část ceny tábora formou doplatku do 10.7.2019.
Pokud bude zákonnému zástupci na tábor přispívat zaměstnavatel, je možné uhrazení ceny tábora dohodnout
individuálně. Pokud daná platba nebude uhrazena v řádném termínu, pořadatel nezaručuje rezervaci volného místa.

2/1) Vrácení platby, storno podmínky
Zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit přihlášení dítěte na tábor formou zaslání doporučeného dopisu. V
navrácené částce z uhrazené ceny bude účtován storno poplatek při odhlášení během:
•

30 a více dnů před započetím tábora – vracíme 80 % z ceny tábora,

•

29 – 20 dnů před započetím tábora – vracíme 50 % z ceny tábora,

•

19 – 10 dnů před započetím tábora – vracíme 20 % z ceny tábora,

•

9 a méně dnů před započetím tábora – vracíme 0 % z ceny tábora.

V případě opatření náhradníka bude vrácena uhrazená cena v plné výši.
V případě, že odjezd dítěte z tábora nebude zaviněn ze strany pořadatele akce např.:
 subjektivní pocity dítěte
 stýskání
 porušení táborového řádu (kouření, alkohol, drogy, sex, šikana, krádeže)
 zdravotní problémy (zjištěné na táboře při vstupní prohlídce – infekční onemocnění apod.)
 hygienická omezení – vši
 nástup na jinou akci, odjezd na dovolenou
není možné nárokovat vrácení finančních prostředků.
Pokud odjede dítě z tábora v důsledku onemocnění (např. angína) nebo úrazu na táboře, bude Vám vrácena poměrná
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částka ceny poukazu za neodebrané služby - strava.
V případě, že nastanou okolnosti, které nedovolí vašemu dítěti zúčastnit se tábora, nebo
si jeho účast rozmyslíte, dejte nám, prosím,
neprodleně vědět telefonicky na tel čísle 777002939 nebo písemně na adresu LDT Dráček z.s., Liberecká
2184/1, Teplice 415 01.
Na uvolněná místa čekají náhradníci. Poměrná část finanční částky Vám bude po odhlášení dítěte dle platných
storno podmínek vrácena, a to v průběhu září, po ukončení všech běhů táborů.
Podmínkou pro vrácení příslušné finanční částky je, písemné odhlášení dítěte a zaslání dokladu o zaplacení
tábora!

3) Prohlášení
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí v době pobytu na dětském
táboře na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného
zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Beru rovněž na vědomí, že podle táborového řádu jsou mobilní telefony,
tablety, počítače zakázány a jaká-koliv náhrada škody vzniklé mi nebude zaplacena.
Odesláním podepsané závazné přihlášky souhlasí zákonný zástupce se všeobecnými podmínkami pro účast na LDT
Dráčku 2019 4. turnus, které jsou také volně k dispozici na stránkách tábora.

4) Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Viz. Prohlašuji, že jsem seznámen s nedílnou součástí této závazné přihlášky č.1 (souhlas se zpracováním osobních
údajů).

5) Doprava
Doprava do tábora je zajištěna speciálně vyhrazenými autobusy. Vlastní doprava na tábor je také možná, ale cena
poukazu není o tuto položku snížena!

6) Táborový řád
Vyjadřování se pomocí sprostých slov není na našem LDT tolerováno.
Na táboře je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:konzumace alkoholických nápojů
 užívání omamných a návykových látek
 fyzické i psychické šikanování ostatních účastníků tábora
 sexuální aktivity mezi dětmi bez rozdílu pohlaví
 krádeže
V případě hrubého porušení táborového řádu (kouření, alkohol, šikana apod.) si „LDT Dráček z.s. vyhrazuje
právo poslat dítě okamžitě na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz domů. V případě nepřítomnosti
rodičů (dovolená apod.) bude dítě předáno do péče pověřené osobě (prarodiče, teta apod.) a náklady na
dopravu budou přefakturovány jim.
Na táboře je dále zakázáno:
 svévolné opuštění areálu tábora
 konzumace hub
 konzumace nebalených zmrzlin a v táboře nepřipravených jídel z důvodu nebezpečí zavlečení salmonelózy
 koupání ve vodních nádržích, bazénu nebo řece bez dozoru vedoucího
 návštěvy cizích chatek, pokojů a stanů po večerce
 Za vhodné také považujeme poučení dítěte, že odpadky patří do odpadkového koše nebo popelnice a do
záchodové mísy se nehází nepoužité role toaletního papíru, klacky, listí a kamení.
Případné úmyslné poškození táborového vybavení bude opraveno na náklady rodičů.

Odesláním závazné přihlášky na LDT Dráček 2019 4. turnus, souhlasíte
svšeobecnými podmínkami LDT Dráček z.s. platnými pro rok 2019.!!!!!
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