VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ /SMLUVNÍ/ PODMÍNKY
pro poskytování služby Letní příměstský tábor - JŠ Libere
Vyplněním přihlášky klient vyjadřuje svůj souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami:
Před nástupem na tábor rodiče vyplní a odevzdají přihlášku včetně aktuálních kontaktních údajů, na
kterých budou rodiče či jiné dospělé osoby k zastižení v případě potřeby,
potvrzení o bezinfekčnosti a prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte a uhradí cenu tábora.
1. Klienti souhlasí :
- se zařazením poskytnutých osobních údajů do databáze JŠ Libere
- aby během denní činnosti na příměstském táboře, který dítě navštěvuje, byly pořizovány
fotografie, případně audio nebo videonahrávky, a to pro osobní potřeby účastníků nebo
studijní účely
- pokud se dítě nemůže některý den tábora zúčastnit, je rodič nebo zákonný zástupce
povinen telefonicky nebo sms omluvit dítě nejpozději do 8:00 přímo konkrétnímu lektorovi
2. JŠ Libere zodpovídá za děti pouze po dobu konání tábora
3. Pokud je třeba, aby dítě odešlo během táborové činnosti před ukončením denního programu,
je třeba včas předat lektorovi písemnou žádost o uvolnění dítěte s datem a podpisem, jinak
lektor dítě nesmí uvolnit
4. Děti dodržují všechny zásady slušného chování k lektorům a k sobě navzájem, nenarušují
průběh tábora
5. Děti nepoškozují majetek školy, ostatních subjektů a ostatních účastníků tábora, případné
škody jsou rodiče či zákonní zástupci povinni uhradit
6. V případě nutného opuštění učebny nebo společného programu dítětem -např. na toaletu, je
dítě povinno zachovávat zásady bezpečnosti
7. Děti jsou první den při zahájení tábora poučeny o zásadách bezpečnosti na příměstském
táboře a seznámeny s táborovým řádem
8. Děti jsou na konci každého táborového dne vyzvedávány rodič nebo zákonnými zástupci
nejpozději v 17:00. Dítě může odejít samo domů pouze v případě, že lektor obdrží písemný
Souhlas se samostatným odchodem dítěte
9. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit turnus tábora, který nebude dostatečně naplněn nebo
z důvodů vyšší moci. Platba bude v takovém případě vrácena
10. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit program tábora v závislosti na aktuálním počasí
11. Provozovatel si vyhrazuje právo vyškrtnout /vyloučit/z tábora dítě v případě vážných
kázeňských přestupků, a to bez nároku na finanční náhradu zbylých táborových dnů
12. Provozovatel nepřebírá zodpovědnost za cenné předměty, mobilní telefony, šperky, peníze,
apod.
13. Provozovatel si taktéž vyhrazuje právo na změnu provozního řádu
14. Provozovatel prohlašuje, že veškerá práva a povinnosti související s ochranou osobních údajů
se řídí příslušnými právními předpisy.
15. Storno podmínky: V případě odhlášení dítěte z tábora 5 a méně pracovních dnů předem, bude
účtován storno poplatek 100% z ceny tábora, 6-10 pracovních dnů předem to bude 50% z ceny
tábora, 11-14 pracovních dnů předem-20% z ceny tábora, 15 a více pracovních dnů-0% z ceny
tábora.

