ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
Provozovatel:
Boleslav Morys
IČO: 06544215
UM PARKOUR PARK
Strojní 149/13 Ostrava Kunčice, 719 00

Přihlašujeme závazně naše dítě:...................................................................
…………….............
Datum narození:................…..…........, Rodné číslo:...........……......................., Věk:…...........
let
Zdravotní pojišťovna:................................................................................................................
Bydliště:....................................................................................................................................
Telefonní číslo:..........................................................................................................................

V termínu: (zakřížkujte Vámi vybraný termín)
⃝ 8. 7. - 12. 7.

• celý týden

⃝ 22. 7. - 26. 7.

• celý týden

⃝ 5. 8. - 9. 8.

• celý týden

⃝ 19. 8. - 23. 8.

• celý týden

(Každý turnus trvá 5 dní od pondělí do pátku. Každý den přichází děti do UM PARKOUR
PARKU na program
mezi 7:30 – 8:00 Hod. a odchází mezi 16:00 – 16:30 Hod.)
Cena za 1 Turnus: 2900 Kč
(Skup. slevu 10% lze uplatnit, při registraci sourozence nebo po domluvě za kamaráda.)
Zálohu ve výši 1900,- Kč je třeba uhradit nejpozději do deseti dnů od obdržení přihlášky.
Doplatek ve výši 1000,- Kč je třeba uhradit nejpozději jeden týden před začátkem zvoleného
termínu. Sleva
Způsoby platby:
- hotově nebo kartou v UM PARKOUR PARKU
- převodem na účet : - 1543676044/3030 (do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte)

Způsob dopravy: (zakřížkujte způsob dopravy na tábor a zpět)
⃝ vlastní- auto
⃝ mhd linka či jiný způsob
Zdravotní problémy (pravidelné užívání léků
atd.):............................................................................................................................................
......................................................................
Ostatní:..................................................................................................................................... .
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Všeobecné podmínky účasti na příměstském táboře stanovené provozovatelem
1. Jiné osobě, než zákonnému zástupci bude dítě vydáno POUZE na základě písemné plné
moci či předem stanovené domluvy.
2. Provozovatel příměstského tábora neručí za ztrátu či poškození osobního majetku
(mobilní telefony, osobní věci, cennosti), s ohledem na to, že jejich držení po dobu programů
se nedoporučuje.
3. Dále je zakázáno do objektu tohoto tábora vnášet jakoukoliv pyrotechniku a veškeré
předměty a zařízení, které by mohly způsobit jejich používáním újmu na zdraví či životě
kteréhokoliv z účastníků tábora nebo zdejších zvířat. Rovněž tak platí přísný zákaz vnášení,
přechovávání, či užívání návykových, psychotropních a omamných látek.
4. V případě zjištění porušení jakékoliv z těchto výše uvedených podmínek či hrubého
porušení provozního řádu, může být dítě z tábora vykázáno bez nároku na vrácení jakékoliv
peněžní částky. Odvoz dítěte ve všech těchto případech zajistí jeho zákonní zástupci na své
vlastní náklady.
5. Rodiče, kteří se budou chtít zeptat na své děti, mají možnost každý den v době od 09:00
do 16:00 hod. učinit tento dotaz na telefonním čísle trenéra (Tomáš Slonka) 775 629 306.
6. Pozdní úhrada doplatku ceny za účast dítěte na příměstském táboře může být důvodem k
propadnutí již zaplacené zálohy a k vyřazení přihlášeného dítěte z tábora.

7. Storno podmínky:
I a) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany tábora,
má zákonný zástupce dítěte právo na vrácení plné (již zaplacené) částky.
I b) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany
zákonných zástupců, má zákonný zástupce dítěte právo na vrácení zaplacené částky
pouze:
Při odepsání dítěte 1-7 dny (včetně pátku) před začátkem táboru, storno poplatek činí 100%
z částky (při doložení lékařského potvrzení, storno poplatek 50% z částky).
Při odepsání dítěte 8-14 dnů před začátkem táboru, storno poplatek činí 50% z částky (při
doložení lékařského potvrzení, storno poplatek 30% z částky).
Při odepsání dítěte více než 14 dní před začátkem táboru, storno poplatek činí 30% z
částky. Možnost převedení platby a rezervace na jiný termín, pokud bude volné místo.Při
zajištění náhradníka, nebude storno poplatek účtován.II a) Pokud se jedná o ukončení
pobytu přihlášeného dítěte ze strany tábora z důvodu porušení ustanovení tábora, nemá
zákonný zástupce dítěte žádné právo na vrácení jakékoliv částky.
II) b) Pokud se jedná o ukončení pobytu přihlášeného dítěte z důvodu onemocnění či úrazu
během pobytu, má zákonný zástupce dítěte právo na vrácení adekvátní částky.
c) Pokud se jedná o ukončení dítěte v průběhu pobytu tábora ze strany zákonných zástupců
z osobních důvodů, nemá zákonný zástupce dítěte žádné právo na vrácení jakékoliv částky.
Celá suma propadá ve prospěch tábora jakožto rezervační kauce.
8. Níže podepsaní zákonní zástupci výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby se jejich, na
této přihlášce uvedené, nezletilé, dítě zúčastňovalo výuky parkouru a všech ostatních
činností souvisejících s programem a provozem příměstského tábora. Výslovně tak berou na
vědomí všechna možná rizika vzniku úrazů způsobených např. pádem, špatným doskokem,
atp.).
Z těchto důvodů doporučuje provozovatel příměstského tábora pojištění přihlášených
nezletilých dětí. Rodiče nezletilých dětí tímto berou na vědomí, že na dobu pobytu jejich dětí
na táboře uzavřou pro ně krátkodobé úrazové pojištění.
9. Níže podepsaní rodiče výslovně potvrzují svým podpisem, že se seznámili s výše
uvedenými podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí.
V…………………................. dne …………………
. ...................…………….................. ....................……………..................
podpisy rodičů – zákonných zástupců

