VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI DÍTĚTE NA LPT 2018
organizátor:
Centrum dětí a rodičů, z.s., Západní 18, 323 26 Plzeň, IČ: 64354547 (kontakt: 728 646 656, 777 036 704)

1. ORGANIZACE LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
Děti budou přijímány do tábora v době od 7.00 do 8.00 hod a odevzdávány v době od 15.30 do 16.00 hod
v prostorách Centra dětí a rodičů (1.ZŠ – zadní vchod z Tachovské ulice), Západní 18, Plzeň-Bolevec, pokud
nebude oznámena změna z důvodu výletu apod.
Děti budou předávány pouze osobám uvedeným na přihlášce, resp. osobám, které budou rodiči písemně
uvedeny v den zahájení tábora. Pokud budou děti opakovaně vyzvednuty později než v uvedenou dobu, je CeDR
oprávněn dítě bez náhrady z tábora vyloučit.
První den nástupu dítěte do tábora odevzdává zákonný zástupce dítěte POSUDEK O ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE zúčastnit se tábora (potvrzení dětským lékařem nesmí být starší než 1rok), dále
odevzdává nebo podepisuje potvrzení o bezinfekčnosti. V případě pochybností o zdravotním stavu dítěte v den
zahájení tábora nebo v průběhu tábora je CeDR oprávněn požádat rodiče o předložení aktuálního lékařského
potvrzení o zdravotním stavu dítěte. V případě evidentní nemoci, nachlazení, zdravotního stavu, který ohrožuje
dítě nebo ostatní účastníky tábora apod. je organizátor oprávněn neumožnit dítěti účast na táboře bez náhrady.
Dítě by mělo být každý den vybaveno vhodným sportovním oblečením a obuví, pláštěnkou, přezůvkami,
svačinou. Pitný režim a teplé obědy jsou zajištěny. Po dobu tábora je možné zanechat v prostorách CeDRu sáček
s oblečením nebo přezůvkami dítěte, avšak bez nároku na náhradu škody v případě ztráty nebo poškození.
Děti nepotřebují na táboře mobilní telefon ani jiné cennosti, proto by je s sebou neměly mít. CeDR nenese
zodpovědnost za jejich případnou ztrátu.

2. MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE
- V KANCELÁŘI CeDRu:
- odevzdání nebo vyplnění přihlášky, hotovostní platba účastnického poplatku
nebo ELEKTRONICKY:
- elektronický přihlašovací formulář, bezhotovostní platba účastnického poplatku na základě pokynů organizátora.
Přihlášení dítěte se stává pro organizátora závazným v okamžiku odeslání potvrzení o úhradě účastnického poplatku.

3. STORNO PODMÍNKY
1. Storno poplatek se počítá z celkové ceny tábora.
2. Zákonný zástupce je povinen oznámit neúčast dítěte písemně:
- e-mailem (cedr.plzen@seznam.cz a v kopii cedr.blanka@seznam.cz)
- nebo osobně (písemné prohlášení) v kanceláři CeDRu.
Pro finanční vypořádání storna je rozhodující datum přijetí oznámení o neúčasti.
3. Pokud má účastník za sebe zajištěnou náhradu, pošle (nebo doručí) zákonný zástupce spolu s oznámením
o neúčasti také přihlášku náhradníka. V tomto případě nejsou uplatněny žádné storno poplatky.
4. Finanční vypořádání storna bude uskutečněno nejpozději do 14. 9. 2018.
V případě storna účasti na příměstském táboře platí následující podmínky:
1. Storno účasti ode dne zaplacení tábora do 56 dnů (včetně) přede dnem nástupu na tábor – poplatek ve
výši 20% z celkové částky.
2. Storno účasti 55 – 15 dní (včetně) přede dnem nástupu na tábor - poplatek ve výši 80% z celkové částky.
3. Storno účasti 14 – 1 dní (včetně) přede dnem nástupu na tábor - poplatek ve výši 100% z celkové částky.
V případě předčasného ukončení či přerušení účasti na táboře ze strany klienta nevzniká organizátorovi
povinnost vrátit účastnický poplatek ani jeho poměrnou část.

3. POTVRZENÍ SOUHLASU RODIČŮ
Souhlasím s uložením osobních údajů do interní databáze CeDRu. Informace jsou chráněny před zneužitím
v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlasím s pořizováním
fotodokumentace pro účely evidence a propagace poskytované služby.
Potvrzuji pravdivost uvedených údajů a souhlas s výše uvedenými podmínkami.

Sídlo:
1. ZŠ (zadní vchod)
Západní 18
326 26 Plzeň

Kontakt:
728 646 656, 777 036 704
cedr.plzen@seznam.cz
www.cedrplzen.cz

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
275 852 843/0300
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