Všeobecné podmínky pro účastníky
táborů a soustředění
1. Účastníky táborů a soustředění mohou být děti, mládež i dospělí zájemci podle zaměření
letního tábora a věkové struktury účastníků (mimo tábora pro předškolní děti), jsou přijímáni
účastníci, kteří ukončili 1. ročník ZŠ. Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit letního tábora pouze
se souhlasem zákonného zástupce.
2. Účastník se může přihlásit na tábor a soustředění:
osobně v budově DDM Bludiště Chodov – při přihlášení sdělí zákonný zástupce údaje nutné
pro vyplnění přihlášky, kterou je nutné podepsat a odevzdat na místě v kanceláři DDM. Přijetí
účastníka je podmíněno zaplacením stanoveného poplatku ve stanoveném termínu.
Zálohové platby u pobytových táborů
- 3000 Kč do 28. 2. roku, kdy se tábor koná.
- doplatek do 30. 5. roku, kdy se tábor koná.
3. Úplata táborů a soustředění je stanovena v předpisu táborů a soustředění pro příslušný rok.
Případné slevy jsou uvedeny v předpisu tábora.
4. Informace o táboru, soustředění, obdrží účastník nejpozději na informační schůzce.
Zdravotní posudek o způsobilosti dítěte (stačí nám kopie, platí dva roky) se odevzdává nejpozději
do 15.6. roku, kdy se tábor koná.
5. Úplata za tábor a soustředění může být uhrazena
bezhotovostně
a) platebním terminálem přímo v DDM
b) převodem na účet číslo 286649701 / 0300
c) fakturou na základě objednávky
výjimečně hotově
v kanceláři DDM
Variabilní symbol je určen předpisem úhrady a je třeba jej vždy celý a správně uvést.
6. Storno poplatky táborů a soustředění:
- storno minimálně 45 dnů před začátkem – storno ve výši 200,-Kč
- storno minimálně 21 dnů před začátkem – storno ve výši 30% z úplaty
- storno 21 – 10 dnů před začátkem tábora – storno ve výši 50% z úplaty
- storno 21 – 1 den před začátkem tábora ze zdravotních důvodů (potvrzení lékaře nutné) - storno
ve výši 30% z úplaty
- storno 9 –1 den před začátkem – storno ve výši 80% z úplaty
- předčasný odjezd (ukončení) tábora, soustředění – storno 100% z úplaty
V Chodově dne 1. 1. 2019
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