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1) Přihlášení na podzimní Dráček 2019 a přihláška
Dítě je na podzimní Dráček přihlášeno vyplněním závazné přihlášky (formulář na stránkách tábora
www.ldtdracek.cz) kde obratem obdrží zákonný zástupce na uvedený e-mail veškeré instrukce potřebné
k odjezdu na podzimní Dráček 2019. Přijetí přihlášky potvrdí zákonný zástupce formou odpovědí na e-mail,
ve kterém budou informace o podzimním Dráčku 2019.
Pokud bude mít zákonný zástupce zvláštní požadavek, může jej individuálně dohodnout s pořadatelem
podzimního Dráčku 2019 před jeho započetím. Pokud požadavky budou v našich silách, budeme se snažit
vyjít vstříc.

2) Cena, platba a vrácení platby
V ceně tábora je zahrnuto, doprava tam a zpět z místa odjezdu, určeného v informačním e-mailu, 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 3 300,- Kč
nebo zálohu ve výši 1 650 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 25.9.2018. Pokud bude zákonnému zástupci na podzimní Dráček 2019 přispívat zaměstnavatel,
je možné uhrazení ceny tábora dohodnout individuálně. Pokud daná platba nebude uhrazena v řádném
termínu, pořadatel nezaručuje rezervaci volného místa.
Zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit přihlášení dítěte na tábor formou zaslání doporučeného dopisu.
Toto se tíká i náhlého onemocnění
proto důrazně doporučujeme si dokoupit pojištění pro případ storna.
Toto pojištění dnes dělá jakákoliv pojišťovna.
V navrácené částce z uhrazené ceny bude účtován storno poplatek při odhlášení během:
•

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

•

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

•

19 – 10 dnů před započetím tábora – 80 % z ceny tábora,

•

9 a méně dnů před započetím tábora – 100 % z ceny tábora.

V případě opatření náhradníka bude vrácena uhrazená cena v plné výši.
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Upozornění:
Za veškeré cennosti (mobil, tablet, herní konzole - veškerou elektroniku, šperky, atd.) neručíme
vůbec a za finanční obnos (kapesné) ručíme pouze tehdy, kdy si tento obnos svěří vaše dítě do péče
svého oddílového vedoucího. Nedoporučuji, brát s sebou MOBILNÍ TELEFON případná ztráta se velice
špatně dohledává a škoda tímto vzniklá vám nebude uhrazena!!!,
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na podzimním Dráčku 2019 na základě hrubého
porušení táborového řádu, jakým je kouření, užívání alkoholu, nebo jiných omamných látek, šikana jiných
účastníků tábora, opakované neuposlechnutí pokynů personálu tábora, nebo na základě hygienického
omezení (vši). Ve všech výše uvedených případech není možné nárokovat vrácení uhrazené ceny. Pobyt lze
rovněž ukončit z vůle zákonného zástupce. V případě odjezdu z důvodu nemoci nebo při udání vážného
důvodu, bude za dny neúčasti vrácená částka za stravu, a to ve výši 227 Kč za den. Podzimní Dráček 2019
může být odvolán z důvodu zásahu vyšší moci (např. zničení rekreačního objektu přírodním živlem). V
takovém případě bude vrácená plná částka, na jiné plnění nevzniká nárok.

3) Odpovědnost
Zákonný zástupce nese zodpovědnost za škody způsobené svými dětmi, které způsobí úmyslně, nedbalostí,
či jinou činností, která je v rozporu s táborovým řádem. Děti budou před táborem poučeny zákonným
zástupcem o slušném chování na táboře, o zákazu užívání omamných a návykových látek, nepatřičnosti
fyzických projevů náklonnosti a jiných aktivit v rozporu s dobrými mravy. Na tábor nedoporučujeme dávat
dětem mobilní telefony, drahou elektroniku, šperky či jiné cenné předměty. Pořadatel zajišťuje možnost uložit
cenné věci u oddílových vedoucích. V případě, že děti nebudou mít uloženy věci u svých vedoucích, nenese
pořadatel za případnou ztrátu či odcizení žádnou odpovědnost.

4) Udělení souhlasu
Odesláním závazné přihlášky souhlasí zákonný zástupce se všeobecnými podmínky pro účast na podzimním
Dráčku 2019, které jsou volně k dispozici na stránkách tábora. Zároveň dává souhlas se zasíláním
propagačních materiálů a s použitím fotografií pořízených v rámci tábora k prezentaci LDT Dráček z.s..
Zákonný zástupce odesláním přihlášky uděluje Spolku LDT Dráček z.s., souhlas se zpracováním a
uchováváním osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v souhlasu ze
zpracováním osobních údajů. Správcem osobních údajů je LDT Dráček z.s.. Údaje budou uchovávány po
dobu 5 let, již vyžaduje zákon, a budou použity výlučně za účelem účasti dítěte na táborovém pobytu.
Zákonný zástupce se tímto dle zákona poučuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že je oprávněn
tento souhlas kdykoliv odvolat.

