
 

Smluvní podmínky 
 
Přihlášení na tábor 
Zákonný zástupce vyplní závaznou přihlášku a odešle e-mailem na sgcostrava@gmail.com 
 
 
Cena 
                                                                                Cena: 2600,- Kč 
Cena zahrnuje  náklady na stravu a pitný režim, náklady na trenéry, pronájem tělocvičny a jiných sportovišť, 
náklady na materiál na soutěže, tvořivou činnost atd., náklady na odměny a ceny atd. 
V ceně není zahrnuto úrazové pojištění – doporučujeme uzavřít ho alespoň na dobu tábora. 
                                
 
Způsob úhrady:  
Platbu je možné provést buď v hotovosti při zahájení tábora nebo převodem na bankovní účet. V případě 
platby převodem na účet bude při zahájení tábora vyžadováno potvrzení o provedené platbě. Platba musí být 
uhrazena nejpozději při zahájení letního příměstského tábora. 
Číslo účtu: 2101679058/2010 FIO banka 
VS: 2020 
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte 
 
 
Storno podmínky  
Zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte) je možné pouze elektronicky na výše 
uvedenou e-mailovou adresu. 
 
Storno poplatky: 
- při zrušení v den konání akce činí storno poplatek 100 % z ceny 
- při zrušení 1–3 dní před konáním akce činí storno poplatek 100 % z ceny 
- při zrušení 4-5 dní před konáním akce činí storno poplatek 75 % z ceny 
- při zrušení 6 a více dní  před konáním akce činí storno poplatek 50 %   z ceny 
Při zrušení účasti na akci bez udání důvodu nebo na základě osobního rozhodnuti se zaplacená částka nevrací.  
Při zrušení účasti dítěte organizátorem akce z vážných kázeňských důvodů budou rodiče vyrozuměni, aby si 
dítě na vlastní náklady vyzvedli, a to bez nároku na vrácení peněz. 
 
 
Závěrečná ustanovení 
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci, které budou mít děti s sebou na akci, pořadatel 
neručí.  
Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a provozním řádem SGC Ostrava. 
Nedodržování pokynů vedoucích, nadměrná neukázněnost dítěte a podezření, že by dítě mohlo být nakaženo 
infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na 
vrácení platby 
Skutečnost, že se zákonný zástupce seznámil s těmito smluvními a storno podmínkami, stvrzuje svým 
podpisem na přihlášce. 
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