Agentura volnočasových aktivit Kaštánky, Klára Skrbková, Nížkovice 69,
684 01, Slavkov u Brna, IČ: 67603611
přihláška na letní zábavný program Léto s Kaštánky
(dále jen Agentura)
Přihlašuji své dítě na níže uvedený letní zábavný program:

Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………………………………………………Věk………………………….
Adresa bydliště ………………………………………………….………………………………………………………………………………..
Zdravotní stav …………………………………………………………….………… Pojišťovna……………………..……………………
Název akce…………………………………………………………..…………………..…… Místo konání ……………………………
Termín………………………………………………. Cena……………………………
Jméno a příjmení zákonných zástupců:
Matka ………………………………………………… Telefon ……………………… E-mail ……………………………………….…
Otec ………………………………………………….. Telefon ……………………….E-mail ………………………………………….
Dítě se na program dostaví:
Samo
Přivede ho: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Jiná varianta: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Dítě bude z programu odcházet:
Samo
Za doprovodu (napište jeho jméno, příjmení, tel. kontakt a vztah osoby k dítěti)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jiná varianta: …………………………………………………………………………………………………………………………..


Podpisem stvrzuji, že poskytuji pravdivé a aktuální údaje. V případě jakýchkoliv změn budu informovat Agenturu.



Seznámil (a) jsem se s podmínkami a beru je na vědomí.



Beru na vědomí, že celou platbu je nutné zaplatit nejpozději do 31. května 2019.



Uděluji souhlas s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů na této akci.



Souhlasím se zveřejněním prací svého dítěte.



Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách, facebooku.

Datum __________________ Podpis zákonného zástupce ___________________________________
Uvedené osobní údaje používáme pouze k evidenci dětí pro letní pobyt, tzn., že je neposkytujeme třetím osobám. Pokud budete žádat o
jejich vymazání, napište prosím na mail klara.skrbkova@centrum.cz

SMLUVNÍ PODMÍNKY na letní zábavný program Léto s Kaštánky 2019
1. CENA TÁBORA
V ceně je zahrnuto:
 náklady na oběd, pitný režim
 náklady na dopravu na plánované výlety
 náklady na pronájem prostor fary
 náklady na materiál (výtvarné materiály, hry, prostředky první pomoci – lékárnička)
 náklady na vstupné a placené programy (hrad Veveří, Jarošův mlýn, Vrbasovo muzeum, oběd v restauraci)
 pojištění dítěte
 náklady na odměny a ceny do soutěží a her
 náklady na pedagogický dozor, lektorky a asistentku
 náklady na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem a programem

2. ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ








Rodiče (zákonní zástupci) si mohou přihlášku vytisknout z našeho webu www.kastanky.cz a vyplnit ve všech
požadovaných kolonkách včetně podpisu.
Přihlášku je možné si vyzvednout i osobně u paní Kláry Skrbkové, Nížkovice 69 po předchozí domluvě nebo u
paní Kamily Vašourkové, Otnice, Milešovská 360 (viz kontakt dole v přihlášce).
Přihlášku předají osobně vedoucí programu, odešlou ji poštou na adresu Agentury nebo ji naskenují a pošlou emailem na adresu Kaštánků.
Do 31. května 2019 Vám bude rezervováno místo na akci. K tomuto datu je nutné zaplatit celou částku.
Program se koná při minimálním počtu 15 dětí. Na akci budou účastníci závazně řazeni podle data přijetí
platby až do naplnění kapacity.
Při nástupu na pobyt odevzdá účastník prohlášení o zdravotním stavu dítěte - Potvrzení o zdravotní
způsobilosti (vyplní lékař - 100KČ, platné po celý rok), bezinfekčnost (vyplní rodič) a kopii průkazu zdravotní
pojišťovny, všechny formuláře obdrží rodiče přihlášených dětí e-mailem.

3. PLATBA




Platbu provedou rodiče osobně v hotovosti Kláře Skrbkové na adrese Agentury v Nížkovicích.
Na jiném způsoby platby se lze domluvit s paní Skrbkovou.
Cena za program je stanovena na 1.950,- Kč

4. STORNO PODMÍNKY
Vrácení platby



Platbu za pobyt dítěte je možné vrátit pouze z důvodu onemocnění dítěte. Z ceny budou i tak odečteny
nutné náklady rozpočítané mezi účastníky programu: pronájem fary, program pedagogů a asistenta,
náklady na materiál a pomůcky. Vrátit tedy můžeme pouze náklady, které za dítě nevydáme v
jednotlivých dnech, především na výletech (doprava, vstupy do objektů, oběd v restauraci). Je možné vrátit i
hodnotu oběda ve dnech, kdy jsme na faře. Upozorňuji, že jde o minimální částky z rozpočtu na jednotlivé
dny. Pokud chcete získat cenu za tábor v plné výši zpět, je nutné za dítě sehnat náhradníka!





Nemoc musí být potvrzena lékařem
Doklad od lékaře zašlete na adresu: Klára Skrbková, Nížkovice 69, 683 56
Zároveň s dokladem zašlete údaje pro vrácení části platby (kontakt na rodiče, bankovní spojení).

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti zodpovídají
samy a Agentura za ně nenese odpovědnost.

Kontakty:

Agentura volnočasových aktivit Kaštánky, Klára Skrbková
Nížkovice 69, 684 01, Slavkov u Brna, klara.skrbkova@centrum.cz, 736 642 504

Odborný pedagogický dozor:
Klára Skrbková, Nížkovice 69, 683 56, klara.skrbkova@centrum.cz tel.: 736 642 504
Kamila Vašourková, odborný asistenční dozor, Milešovská 360, Otnice, 683 54, wanradova@gmail.com, tel.:
603 356 061

