
 

 

Podmínky provozovatele 

Tábor je určen dětem od 6 do 15 let. 

Zasláním 1. části přihlášky objednavatel/zákonný zástupce závazně přihlašuje dítě k letnímu pobytu 

na dětském táboře "DT Švanda" a zavazuje se respektovat podmínky a instrukce provozovatele. Po 

přijetí přihlášky zašle provozovatel potvrzení o zaevidování. Tím je přihlášení vzájemně 

odsouhlaseno. 

Platba: dítě bude zařazeno na turnus až po řádném zaplacení poukazu v plné výši a to do 20. června 

2020. Tábor lze zaplatit ve dvou splátkách, první splátka musí být zaplacená obratem (nejpozději do  

3 dnů) po vyplnění přihlášky dítěte na tábor na webových stránkách DT Švanda a druhá splátka musí 

být uhrazena do 20. června 2020 a to jedním z uvedených způsobů: 

• Platba převodem - pro převod z účtu na účet napište jako VS: celé datum narození dítěte  

(DD+MM+RRRR)  Příklad: dítě je narozeno 27. 03. 2007 => VS 27032007. Do "zprávy pro příjemce" 

uveďte jméno dítěte a zašlete na číslo účtu 2301367147/2010 (FIO banka). 

• Platba fakturou - při možnosti čerpání příspěvku od zaměstnavatele Vám vystavíme fakturu 

na základě objednávky od zaměstnavatele a poté ji zaměstnavateli pošleme k proplacení. Faktura 

obsahuje informaci, že tábor není dotován dalším subjektem a je určen pro širokou dětskou 

veřejnost. 

V ceně pobytu je zahrnuto: pedagogický dozor 24h denně, zdravotnický dozor 24 h denně, ubytování 

v chatkách, strava 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), celodenní pitný režim, 

materiálové zajištění a sportovní vybavení, celotáborový tematický program, vstupy do bazénu, 

odměny po soutěžích... 

Doprava: doprava na tábor a z tábora je vlastní. Příjezd do tábora je nejdříve v 15:00 nejpozději do 

17:00 hod. prvního dne a odjezd od 9:00 do 10:00 hod. posledního dne. 

Návštěvy: po zkušenostech z předchozích let bychom byli rádi, abyste své dítě navštěvovali pouze v 

nutných případech, především s ohledem na ostatní děti, konečné rozhodnutí však necháváme na 

Vás. Návštěvu dítěte prosím předem domluvte s hlavním vedoucím tábora. 

Možnost společného ubytování, napište prosím do přihlášky, snažíme se zohlednit Vaší žádost a to za 

podmínky stejného pohlaví a přibližně stejného věku dětí. Bohužel nejsme schopni vždy zajistit 

rozdělení do stejných oddílů dle přání. Společné ubytování není pro provozovatele závazné a záleží na 

možnostech a kapacitě tábora. 

Nezbytné věci s sebou: spací pytel, kartička zdravotní pojišťovny nebo její kopie a potřebné 

formuláře, baterku, pláštěnku, věci osobní hygieny, sluneční brýle, pokrývku hlavy, nezbytné léky 

(pokud dítě nějaké užívá), základní výbava oblečení a obuvi pro studené i teplé počasí, plavky, 

plastovou láhev na nápoje. 

Seznam doporučených věcí naleznete v informacích na webu.  



 

 

Cenné věci a předměty: na táboře je zakázáno provozovat hlasitou hudbu z reprodukujících zařízení. 

Upozorňujeme rodiče, aby nedávali dětem na tábor cenné věci, jako např. elektroniku, šperky, 

mobilní telefony, notebooky, mp3 přehrávače apod. ZA JEJICH PŘÍPADNOU ZTRÁTU PROVOZOVATEL 

NERUČÍ! 

Za škody, které dítě úmyslně způsobí v době pobytu na táboře na vybavení či zařízení, nese 

odpovědnost zákonný zástupce dítěte, který v případě finančních nákladů na opravu či výměnu 

poškozeného zařízení škodu uhradí. 

Děti nejsou úrazově pojištěny. Připojištění je na Vašem zvážení. 

Odhlášení/storno: pokud je objednateli pobytu (zákonnému zástupci) známo, že se dítě pobytu 

nezúčastní, oznámí tuto skutečnost v co nejkratší době provozovateli a domluví se na vyřízení 

případných storno poplatků. Neuhrazení platby není považováno za řádné odhlášení (storno) dítěte z 

tábora. 

STORNO PODMÍNKY PRO ROK 2020 

zrušení účasti písemně nebo telefonicky: 

• do 10. 5. 2020: 500 Kč 

• do 20. 6. 2020: 1 500 Kč 

• od 21. 6.2020 do doby nástupu na tábor v den nástupu na daný turnus: 2000 Kč  

• z důvodu nemoci, písemně nahlášené nejpozději 3 dny před nástupem s potvrzením od 

lékaře: 1 000 Kč  

• z důvodu vyloučení pro nekázeň, šikanu, alkohol aj. závažné chování: peníze nevracíme 

• částka za předčasný odjezd z tábora z důvodu úrazu, nemoci: 100 Kč/den 

• peníze vracíme do 14 dnů po skončení turnusu  

Pokud jste zaslali přihlášku a zjistíte, že dítě na tábor nepojede, zavolejte a neblokujte místo! 

Děkujeme. 

Při zajištění náhradníka za zrušení účasti na táboře storno poplatek neúčtujeme! 

 


