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Podmínky pro příměstský tábor dané provozovatelem 

Cena tábora: 

1.600,-Kč/turnus  

V ceně je zahrnut oběd, dopolední a odpolední svačina a pitný režim v místě zázemí 

školky, materiál, jízdné, vstupné a mzdy táborových vedoucích.  

V ceně není zahrnuto stravování v den celodenního výletu. To zajišťují rodiče formou 

celodenní svačiny a pití, které budou mít děti připravené s sebou v batůžku. 

Z rozpočtu tábora nehradíme úrazové pojištění! Proto doporučujeme rodičům si své 

děti po dobu účasti na příměstském táboře nechat připojistit. 

 
První platba: 300,-Kč je splatných do 10 dní po obdržení potvrzení o přihlášení. 

První platba bude vrácena pouze v případě zrušení turnusu ze strany organizátora. 

V ostatních případech je nevratná.  

 

Doplatek: Konečná částka musí být splacena do 30 dní před zahájením turnusu.  V 

opačném případě bude místo obsazeno jiným zájemcem.  

 

Provozovatel si vymezuje právo na zrušení turnusu v případě obsazenosti nižší než 5 

děti. V tom případě informuje zákonné zástupce 5 dní před započetím 

neobsazeného turnusu. Veškeré zaplacené zálohy jsou v tomto případě vratné.  

 

Platbu proveďte na účet č. 243781577/0300 

Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení dítěte a číslo turnusu.  

Teprve po přiznání první platby na účet bude registrace dítěte provedena. 

Storno podmínky: Pokud dítě odhlásíte 10 dní a více před nástupem na příměstský 

tábor vracíme 50% z uhrazené částky. 

Pokud dítě odhlásíte méně než 10 dní před nástupem na příměstský tábor, storno 

poplatek je 100% celé částky.  

S sebou do batohu:  

Svačinu, láhev s pitím max.0,5 l. 

Sportovní oblečení, pláštěnku (nepromokavou bundu), pokrývku hlavy, sportovní 

uzavřenou obuv, sluneční brýle,  pití, osobní léky (nutná domluva se zdravotníkem!). 

V sáčku náhradní ponožky, tričko, tepláky, bačkory - po dobu tábora zůstávají ve 

školce. 

Rodiče budou včas informováni o programu tábora s ohledem na zvláštní doplňky 

jako plavky, ručník, kapesné, svačinu na celodenní výlet, apod.  

Souhlas rodičů: 

 

Souhlasím s tím, aby se moje dítě zúčastnilo aktivit konaných na vybraném 

příměstském táboře. Dále souhlasí s tím, že vyplněné údaje mohou být použity 

v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů pro vnitřní potřebu organizátora. 
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Dále udělují souhlas s fotografováním dítěte v rámci činností příměstského tábora, a 

s archivací těchto fotografií a jejich použitím při prezentaci MŠ U Potůčku, s.r.o. a 

spolku Centrum Potůček. 

 


