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PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ NA LETNÍ TÁBOR
Věk a přihlášení
Na tábor Hurá na vzduch může zákonný zástupce přihlásit dítě ve věku od 6 do 15 let.
Tábor proběhne v termínu 18.8. - 28.8.2020. Uzávěrka přihlášek je po naplnění kapacity.
Přihlášení se provádí v elektronickém formuláři pod odkazem na našich webových
stránkách https://huranavzduch.cz/prihlaska-na-tabor-2020/

Cena
Cena zahrnuje:
ubytování (elektrizované chatky/zděné bungalovy včetně ložního prádla)
pojištění tábora (nejedná se o úrazové pojištění, ale o pojištění odpovědnosti za
škodu)
strava 5x denně (není omezeno množství)
pitný režim (po celý den v neomezeném množství)
úklid společných prostor (jídelna, společenská místnost, chodby, sprchy, WC)
místní poplatky
doprava autobusem (tam i zpět, na individuální dopravu není poskytována sleva)
zdravotní péče, základní léky vč. dopravy k odbornému ošetření
hlavní vedoucí, lektoři, vedoucí a celodenní program
sportovní a jiné pomůcky nezbytné k programu tábora a kreativním činnostem
ceny do soutěže (diplomy, medaile, sladkosti, věcné ceny, dárky, apod.)
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Zdravotní stav
Dítě při odjezdu na tábor musí být v dobrém zdravotním stavu. Toto zákonný zástupce
potvrzuje Prohlášením o bezinfekčnosti. Zákonný zástupce je povinen před odjezdem na
tábor zaznamenat do formuláře všechny dlouhodobé zdravotní problémy dítěte a uvést
veškeré léky, které dítě pravidelně užívá. Je potřeba odevzdat při odjezdu formulář
Zdravotní způsobilosti dítěte, kterou vyplňuje lékař a nesmí být starší více než 2 roky od
data vydání (ke stažení na huranavzduch.cz), postačí kopie a nemusí být na našem
formuláři. Dále musí být vyplněná a podepsaná Plná moc zákonného zástupce k ošetření
dítěte. Zástupci tábora jsou povinni spojit se při jakýchkoliv zdravotních problémech se
zákonnými zástupci dítěte.

Platba
Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky
objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení
provozovateli předběžná rezervace pobytu s platností 10 pracovních dnů. V případě
hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě
faktury, vystavené provozovatelem, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti
této faktury. Pokud Vám to nevyhovuje, vždy je možná domluva, pozdější datum platby
či rozdělení platby na více částí. Pokud nebude splněna podmínka platby bez předchozí
domluvy, bude přihláška považována za neplatnou.
Způsoby platby:
A) bankovním převodem nebo vložením na účet na účet č.: 1673651013/3030, var.
symbol: rodné číslo dítěte, do poznámky pro příjemce: jméno či jména dětí (při platbě
více pobytů najednou)
B) oproti vystavené faktuře (možnost příspěvku od zaměstnavatele)

STORNO podmínky
Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či
v jeho průběhu, a to elektronicky - e-mailem, zaslaným na adresu info@huranavzduch.cz
(případně písemně, doporučeným dopisem na adresu provozovatele). Pro určení termínu
zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli. Pokud bude účast dítěte zrušena po
jeho závazném přihlášení:
• více jak 30 dní před zahájením tábora: storno 50% ze celkové ceny
• 29-15 dní před zahájením tábora: storno 75% z ceny
• 15 dní a méně před zahájením tábora: storno 100% z ceny
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• nahrazení jiným účastníkem: storno 0% z ceny
• vyloučení dítěte z tábora pro krádež či jiné konfliktní chování - 100% storno z ceny
Provozovatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s objednatelem:
• v případě, že rodič poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající ze smlouvy či ze
zákona. Jde zejména o povinnost před zahájením tábora doložit dobrý zdravotní stav
dítěte (tzv. potvrzením o bezinfekčnosti ) a povinnost předat vedoucímu příslušného
běhu kartičku zdravotního pojištění dítěte. V takovém případě propadá zaplacená
cena pobytu dítěte provozovateli jako smluvní pokuta.
• v případě, že rodič uvede neúplné nebo nepřesné údaje o zdravotním stavu dítěte
(včetně informace o prodělané nákaze vší nebo jiných parazitů v době 6 měsíců před
zahájením příslušného běhu). V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu
dítěte provozovateli coby smluvní pokuta. Dítě může být po dohodě s rodičem na
táboře ponecháno s tím, že rodič je povinen hradit veškeré s tím související náklady,
jež by nevznikly, nebýt porušení povinnosti rodiče dle tohoto odstavce - o tomto
kroku rozhoduje výhradně organizátor tábora.
• v průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora
a jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku příslušného běhu tábora
představují vážný důvod pro ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě
vrátí provozovatel rodiči částku za stravné za dny, kdy dítě již na táboře nebude.
• z důvodů těžko překonatelných obtíží se sociální adaptací dítěte na kolektiv ostatních
dětí na táboře a obecně na život na táboře (stýskání apod.). V případě uplatnění
tohoto výpovědního důvodu provozovatel vrací rodiči částku za stravné za dny, kdy
dítě již na táboře nebude.
• z důvodu vážných výchovných prohřešků ze strany dítěte; uplatnění tohoto
výpovědního důvodu je výlučně v kompetenci hlavního vedoucího příslušného běhu
tábora a finanční kompenzace ze strany provozovatele se neposkytuje.
Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu též ústně i prostředky komunikace na
dálku (např. telefonem). V případě výpovědi smlouvy ze strany provozovatele telefonem
nebo jiným komunikačním prostředkem je rodič povinen dítě z tábora neprodleně odvézt
v termínu dohodnutém s hlavním vedoucím příslušného běhu tábora - zpravidla do 24
hodin.
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