JÓGA DOBŘÍŠ
Plk. B. Petroviče 86, Dobříš 263 01
Bára Budínská
IČO: 69377481, bú: 670100-2216267045/6210
www.jogadobris.cz, tel: 603 842 797

Závazná přihláška na příměstský jógový tábor
Název tábora:

CESTA K SOBĚ

Místo konání:

Plk. B. Petroviče 86, 263 01 DOBŘÍŠ

Cena:

…………………………………………………………..

Termín:

17. - 21. srpna 2020

Jméno a příjmení dítěte:

..................................................................................

Bydliště:

..................................................................................

Mobil na dítě:

.................................................................................

Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce):
............................................................................................................................................
E-mail na rodiče:

..................................................................................

Mobil na rodiče:

..................................................................................

Vyplněná přihláška se stává platnou pouze se zaplacenou zálohou ve výši 1000 Kč.
Doplatek je nutno uhradit nejpozději 14 dní před zahájením daného příměstského
jógového tábora.
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský jógový tábor a souhlasím se smluvními
podmínkami, se kterými jsem se seznámil a beru je na vědomí.
ANO – NE (nehodící škrkněte)
Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a údajů o zdravotním
stavu dítěte pro potřeby Jóga Dobříš. ANO – NE (nehodící škrkněte) a beru je na
vědomí.
Souhlasím s uveřejněním fotografií mého dítěte na sociální síti a webu Jóga Dobříš.
ANO – NE (nehodící škrkněte)
Dítě na začátek akce:
předám osobně – přijde samostatně – přivede mnou zplnomocněný zástupce.
(nehodící škrkněte)
Po ukončení akce:
dítě převezmu osobně – odejde samostatně – odvede mnou zplnomocněný
zástupce. (nehodící škrkněte)
Datum a podpis rodiče (zákonného zástupce): …........................................................

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že
dítě:

...........................................................................

bytem trvale:

...........................................................................

nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem).
Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před
odjezdem do školy v přírodě/na zotavovací akci do styku s fyzickou osobou
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno
karanténní opatření.
Prohlašuji, že dítě JE - NENÍ (nehodící škrkněte) alergické na:
pyly.............................................................., potraviny.............................................................
slunce........................................................., jiné................................................................

Prohlašuji, že dítě MÁ - NEMÁ (nehodící škrkněte) jakoukoliv vrozenou či získanou vadu/
nemoc/ indispozici, o které bych měl/a informovat vedení Jóga Dobříš (tzn. Barboru
Budínskou)
........................................................................................................................................
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení
nebylo pravdivé.

V ....................................... dne………………………………

………………………………………………..
Jméno a podpis zákonného zástupce

SMLUVNÍ PODMÍNKY
na příměstský jógový tábor Jóga Dobříš
1. Cena příměstského jógového tábora
Cena je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak):
- nákladů na stravu (svačina, oběd, svačina)
- nákladů na materiál na tábor (náklady na pořízení prostředků první pomoci – lékárniček, výtvarné
pomůcky, materiál pro hry, atd.)
- nákladů na odměny a ceny do her
- osobních nákladů pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora
- nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s
táborovým programem.
2. Přihlášení dítěte na příměstský jógový tábor
Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává do termínu, uvedeném v nabídce
táborů, a to písemně na přihlášce, kterou předá Jóga Dobříš.
3. Platba za příměstský jógový tábor
Cenu tábora je nutno zaplatit zároveň s podáním přihlášky na akci. Buď v hotovosti přímo v prostorách
Jóga Dobříš, nebo na účet Jóga Dobříš č. účtu 670100-2216267045/6210, do předmětu uveďte prosím
jméno a příjmení dítěte.
4. Zrušení příměstského jógového tábora:
a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
- objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou
- objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení účasti zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena
takto:
- 20-14 dní před konáním příměstského jógového tábora 50 % z ceny tábora
- 13-7 dní před konáním příměstského jógového tábora 70 % z ceny tábora
- v době kratší než 7 dní před konáním příměstského jógového tábora 100% ceny
- pokud bude účast dítěte p r o k a z a t e l n ě zrušena z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně
úrazu dítěte (předložení lékařského potvrzení) činí odstupné 0,- Kč
- pokud bude účast dítěte nahrazena jiným dítětem, které uhradí nejpozději v den začátku
příměstského jógového tábora danou částku, činí odstupné 0,- Kč
b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora
- bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů,
poplatek za táborový pobyt se nevrací.
- bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které
budou rodiči dostatečně písemně prokázány, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení
dosud vzniklých nákladů.
- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, vrací se dítě domů na náklady rodičů a
rodičům bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů včetně poplatků za
stravu za celou plánovanou délku příměstského jógového tábora
- bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě odesláno na náklady
rodičů a rodičům bude vrácena část ceny příměstského jógového tábora po odečtení dosud vzniklých
nákladů
- bude-li nutné tábor zrušit z důvodu vážné živelní události, bude rodičům vrácena část ceny tábora po
odečtení dosud vzniklých nákladů a nákladů souvisejících s přesunem dětí či evakuace dětí.
5. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti
zodpovídají samy.
Rodiče mají právo vznést k průběhu příměstského tábora písemné připomínky na adresu Jóga Dobříš,
které budou řešeny mezi stěžovatelem a vedením Jóga Dobříš; budou-li připomínky opodstatněné a
vznikla-li tím z důvodu přednesených nedostatků objednateli prokazatelná škoda, Jóga Dobříš se
zavazuje tuto škodu uhradit v dojednané výši.
V Dobříši dne 1. 6. 2020
Barbora Budínská

