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            Podmínky na letní příměstský tábor 

 

 

1. Cena tábora: Cena je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak): -nákladů na oběd -

nákladů na dopravu na plánované výlety a zájezdy pokud jsou součástí nabídky -nákladů na materiál na tábor 

(náklady na pořízení prostředků první pomoci -lékárniček, výtvarné pomůcky, materiál pro soutěže a hry, atd.) -

nákladů na vstupné a další poplatky v souvislosti s táborovým programem, nákladů na odměny a ceny do soutěží 

a her  

-nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s táborovým 

programem  

2. Přihlášení dítěte na tábor: Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává do termínu, 

uvedeném v nabídce táborů a to písemně na přihlášce, kterou podají přímo v Základní škole Lánov ( dále jen  

zš Lánov) 

 3. Platba za tábor: Cenu tábora je nutno zaplatit zároveň s podáním přihlášky na akci v hotovosti přímo v zš 

Lánov. 

 4. Zrušení pobytu: zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte): -objednaný příměstský 

tábor je možno zrušit pouze písemnou formou přímo v zš Lánov. 

 -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 rodičům 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 tábora -bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě 

odesláno na náklady rodičů a rodičům bude vrácena část ceny 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 a zš Lánov za tyto věci nezodpovídá. Seznámení s těmito smluvními podmínkami 

a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na přihlášce dítěte k příměstskému táboru.  

 

 

V Lánově………………………………………… 

Novotná Iveta a Vališková Jana 


