VODOTRYSKOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Obecné informace
Pořadatelem Vodotryskového příměstského táboru 2018 (dále jen „Tábor“) je Vodotrysk, z. s., Masarykovo náměstí 133, 594 51
Křižanov, IČ: 22901485, zastoupená Ondřejem Nagyem, předsedou spolku.
Tábor probíhá každý pracovní den od 9. července 2018 do 31. srpna 2018 od 7:00 hodin do 15:00 hodin v sokolovně a v areálu za
sokolovnou, příležitostně v Křižanově a jeho nejbližším okolí, při naplnění minimálního počtu účastníků.
Minimální počet účastníků je 5, maximální počet účastníků je 41.
Účastníkem se může stát každé dítě ve věku od 5 do 11 let, které bude přijato na základě úplně a správně vyplněné a podané
Přihlášky účastníka (dále jen „Přihláška“).

Přihlášení a přijetí účastníka
Podmínkou přijetí účastníka je správně a úplně vyplněná a odevzdaná Přihláška. Při překročení maximálního počtu účastníků
rozhoduje o přijetí datum odevzdání Přihlášky.
Přihláška je k dispozici:
-

ve školní družině ZŠ a MŠ Křižanov u vychovatelky Radomíry Schmidové,

-

v kanceláři starostky na Úřadě městyse Křižanova u starostky Marie Smejkalové,

-

na webových stránkách městyse Křižanova www.krizanov.cz,

-

na facebookových stránkách Volnočasového centra Křižanov www.facebook.com/volcaskrizanov,

-

na e-mailu spolku Vodotrysk, z. s. osvodotrysk@gmail.com.

Přihláška obsahuje:
-

jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště účastníka,

-

kontaktní údaje zákonných zástupců účastníka, případně dalších osob blízkých,

-

souhlas/nesouhlas s odchodem účastníka bez doprovodu zákonných zástupců, nebo osob blízkých,

-

dny účasti,

-

zájem/nezájem o obědy,

-

souhlas/nesouhlas se zveřejněním fotografií,

-

zdravotní omezení: alergie, alergie na léky, dieta nebo specifika ve stravě, užívané léky, jiné důležité informace o
zdravotním stavu, povinná očkování, další informace a okolnosti, které mohou mít vliv na zapojení do programu,

-

datum a podpis alespoň jednoho ze zákonných zástupců.

Přihlášku lze odevzdat:
-

osobně ve školní družině ZŠ a MŠ Křižanov vychovatelce Radomíře Schmidové,

-

osobně v kanceláři starostky na Úřadě městyse Křižanova starostce Marii Smejkalové,

-

odesláním na e-mail spolku Vodotrysk, z. s. osvodotrysk@gmail.com.

Přihlášky lze odevzdávat do 30. května 2018 včetně.
Nejpozději 8. června 2018 obdrží jeden ze zákonných zástupců e-mail o přijetí/nepřijetí účastníka.
8. června 2018 budou zveřejněny termíny s volnými místy na webových stránkách městyse Křižanova www.krizanov.cz a
facebookových stránkách Volnočasového centra Křižanov www.facebook.com/volcaskrizanov. Na tyto termíny lze nadále
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účastníky přihlašovat, v případě účasti bez obědu nejpozději tři dny předem, v případě účasti s obědem nejpozději ve čtvrtek
předchozího týdne. E-mail o přijetí/nepřijetí účastníka obdrží jeden ze zákonných zástupců nejpozději 2 dny od obdržení Přihlášky.
Termíny s volnými místy budou průběžně aktualizovány.
Nejpozději 15 dní před začátkem Tábora v daném měsíci obdrží jeden ze zákonných zástupců účastníka přihlášeného e-mailem
organizační pokyny a pokyn k úhradě účastnického poplatku, případně i poplatku za oběd. V případě přihlášení a přijetí účastníka
dodatečně, budou organizační pokyny zaslány nejpozději 1 den předem.

Organizační opatření, některé povinnosti účastníka
Účastník se zavazuje jednat čestně a slušně vůči ostatním účastníkům a Pořadateli, zachovávat při programu zásady opatrnosti a
bezpečnosti, respektovat pokyny Pořadatele, informovat Pořadatele obratem o osobních skutečnostech významných pro účast na
aktivitách, zejména o osobních údajích a o zdravotním stavu (i aktuálním).
Účastník bere na vědomí, že Pořadatel je oprávněn rozhodnout o ukončení účasti účastníka, poruší-li účastník závažné své
povinnosti v souvislosti s Táborem; v takovém případě zákonný zástupce zajistí převzetí účastníka do své péče.
Zákonný zástupce účastníka uděluje Pořadateli souhlas, aby uvedené údaje a případně další údaje, které sdělí Pořadateli v rámci
Tábora, Pořadatel uchovával a výhradně po účely Tábora s nimi nakládal.

Platební a storno podmínky
Účastnický poplatek činí 100 Kč/den včetně DPH, poplatek za oběd (polévka a hlavní chod) činí 50 Kč/oběd včetně DPH.
Účastnické poplatky a poplatky za obědy jsou hrazeny buď v hotovosti, nebo bankovním převodem. Preferována je úhrada
bankovním převodem.
V případě úhrady bankovním převodem je plátcem jako účel platby nebo poznámka uvedeno jméno(-a) účastníka(-ů). Po přijetí
platby obdrží plátce e-mailem potvrzení o přijetí platby a doklad. V případě úhrady v hotovosti obdrží plátce ihned doklad.
Účast lze stornovat nejpozději den předem do 15:00 hodin telefonicky, e-mailem, nebo osobně. V případě včasného odhlášení bude
účastnický poplatek zaslán na bankovní účet plátce nejpozději 7 dní od odhlášení. V případě pozdního odhlášení nevzniká plátci
nárok na náhradu.
Oběd lze stornovat nejpozději den předem do 7:00 hodin telefonicky, e-mailem, nebo osobně. V případě včasného odhlášení bude
poplatek za oběd zaslán na bankovní účet plátce nejpozději 7 dní od odhlášení. V případě pozdního odhlášení lze oběd vyzvednout
v sokolovně od 11:00 hodin daného dne.

Kontaktní údaje
Vodotrysk, z. s.
Masarykovo náměstí 133, 594 51 Křižanov
IČ: 22901485
bankovní účet: 249218689/0300
e-mail: osvodotrysk@gmail.com, web: www.facebook.com/volcaskrizanov
Ondřej Nagy, předseda spolku

tel.: 608 075 617

Radomíra Schmidová, příjem přihlášek

tel.: 777 284 560

Petra Jandová, administrativní pracovník

tel.: 608 380 515

Adriana Jandová, vedoucí lektor

tel.: 777 811 345

Božena Macková, účetní

tel.: 739 672 508
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