Všeobecné podmínky pro účastníka táborové akce

1. Účastníkem tábora může být dítě i dospělý zájemce podle zaměření tábora a věkové struktury účastníků. Osoba
mladší 18 let se může zúčastnit tábora pouze se souhlasem zákonného zástupce.
2. Účastník se může přihlásit na tábor:
Osobně v budově Střediska volného času Rýmařov – při přihlášení obdrží přihlášku, kterou je nutné doručit zpět
do SVČ Rýmařov.
Přihláška je ke stažení na webových stránkách Střediska volného času Rýmařov v sekci tábory (každý tábor má
svoji přihlášku), vyplněnou a podepsanou přihlášku je možno naskenovat a zaslat emailem.
3. Záloha táborů je stanovena:
500,00 Kč
4. Informace o táboru, obdrží účastník na letní, jarní, podzimní tábor nejpozději 14 dní před konáním tábora.
Prohlášení o bezinfekčnosti předá zákonný zástupce osoby mladší 18 let v den nástupu na tábor. V případě
uvedení emailové adresy, budou informace o táboru odeslány právě na tuto adresu.
5. Úplata za tábor může být uhrazena:
V hotovosti u účetní Střediska volného času Rýmařov, Okružní 10/1059 od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00.
Převodem na účet číslo 19‐7333290247/0100, variabilní symbol je rodné číslo bez lomítka.
6. Storno podmínky táborů SVČ Rýmařov
Storno 14. – 08. den před začátkem tábora – storno ve výši 10% z ceny
Storno 07. – 01. den před začátkem tábora – storno ve výši 30% z ceny
Při zajištění náhradníka neúčtujeme žádné storno
7. Další informace
Zákonní zástupci nezletilých dětí berou na vědomí, že dne 01.09.2013 byl vydán Vnitřní řád, který obsahuje
ustanovení podle § 30 školského zákona. Vnitřní řád je zveřejněn ve vstupních prostorách organizace a na
webových stránkách.
Osobní údaje v přihlášce jsou požadovány v souladu s § 28 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a jsou
uvedeny ve školní matrice SVČ Rýmařov.
Středisko volného času Rýmařov pracuje s uvedenými daty podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a § 28, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
Každý účastník zájmového vzdělávání, příměstského tábora, pobytového tábora je seznámen s bezpečností
a ochranou zdraví při práci a Vnitřním řádem.
V případě platby v hotovosti doporučujeme si uschovat příjmový pokladní doklad.
V Rýmařově dne 01.04.2016
Marcela Pavlová
ředitelka Střediska volného času Rýmařov

