Táborový řád 2019
POKYNY:

♦ platbu 2.750,- Kč/ dítě je nutné uhradit hotově nebo kartou na recepci Komecu podle
pokynů v přihlašovacím e-mailu (při neuhrazení bude dítě automaticky odhlášeno)
♦ prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte je nutné vyplnit a podepsat v den nástupu
(bez vyplněného prohlášení a podepsané přihlášky zákonným zástupcem nebude možné dítě na tábor
přijmout)
♦ pokud máte nějaký speciální požadavek (např. týkající se stravy), informujte nás předem
♦ v případě, že dítě bude mít kapesné (max. 400,- na celý týden), informujte o tom hlavní vedoucí
tábora při nástupu
♦ dítěti nezapomeňte přibalit náhradní sportovní oblečení na převlečení dle předpovědi počasí,
sportovní obuv, přezůvky, láhev na pití, kšiltovku, 2 páry ponožek, menší batůžek na výlety po
okolí a další, např. opalovací krém aj.
♦ zákaz mobilů, tabletů apod. – pokud budete chtít dítě kontaktovat Vy nebo dítě Vás, lze využít
telefon hlavního vedoucí tábora
♦ dítě může být z tábora vyloučeno bez finanční náhrady, pokud rodič neuvede pravdivé
informace o zdravotním stavu dítěte, nebo pokud dítě nebude opakovaně dodržovat pokyny
vedoucí tábora
♦ nástup dítěte je v čase 8:00 – 8:30; pokud dítě z nějakého důvodu nastoupí na tábor později, je
nutné o tom informovat vedoucí tábora
♦ dítě je nutné vyzvednout nejpozději do 16:00, jinak bude dodatečně účtován poplatek 100,- Kč
za každých započatých 60min.
KONTAKTY:
♦ kontaktní osoba: Bc. Lucie Mrázek, info@komec.cz / +420 725 883 487

recepce areálu +420 727 952 768
♦ místo konání: Sportovní areál Komec, Hněvkovského 62c, Brno 617 00

STORNO PODMÍNKY:
♦ zrušení 30 a více dní před termínem – storno 0% z uhrazené platby
♦ zrušení 15 – 30 dní před termínem – storno 50% z uhrazené platby
♦ zrušení 14 a méně dní před termínem – storno 100% z uhrazené platby
♦ v případě zrušení tábora ze strany pořadatele bude uhrazená platba vrácena do 14 dní
od oznámení o zrušení

