Smluvní podmínky příměstského vzdělávacího
Minecraft kempu
1. Příměstský vzdělávací Minecraft kemp
Příměstský vzdělávací Minecraft kemp proběhne ve dnech ………………………… ,
každý den od 8:00 – 16:00 hod.
Kemp se bude konat v prostorách …………………………………………………………….
Kapacita je 15 dětí ve věku 7 – 14 let.
Organizátor:
Bridge Academy, z. s., IČ: 26672073
U Stadionu 714/30, 434 01 Most
Aleš Smetana – předseda spolku
tel. +420 731 624 572

2. Cena kempu
Cena …………. je sestavena z následujících položek:
 nákladů na obědy, svačiny a pitný režim
 poplatku na základní pojištění dítěte, lektorů a zodpovědné osoby
 nákladů na odměny a ceny do soutěží a her
 platů externích pracovníků tábora
 nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a
v souvislosti s táborovým programem
 zapůjčení notebooku
3. Přihlášení dítěte na kemp
Zákonný zástupce přihlásí své dítě vyplněním a zasláním elektronické přihlášky.
Zasláním přihlášky prostřednictvím elektronického formuláře je dítě závazně
přihlášeno a považováno za účastníka příměstského vzdělávacího Minecraft kempu.
Za závazné přihlášení dítěte do Příměstského vzdělávacího Minecraft kempu se
zavazuje zákonný zástupce zaplatit cenu stanovenou v odstavci 2..
4. Platba za kemp
Plná cena kempu ………... se hradí na účet 2201548653/2010 spolku Bridge Academy,
z. s. se specifickým variabilním symbolem přiřazeným každému účastníkovi tábora.
Jako VS použijte telefonní číslo uvedené v elektronické přihlášce.
Platba má být uhrazena do ……………...

5. Zrušení účasti
Zrušení účasti ze strany zákonného zástupce dítěte je možné provést v rámci
následujících storno podmínek
 objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou
 zákonný zástupce je povinen při zrušení účasti zaplatit odstupné, jehož výše je
stanovena takto:
◦ od zaplacení - 15 dnů před konáním tábora 30 % z ceny tábora
◦ 14 - 7 dnů před konáním tábora 70% z ceny tábora
◦ 6 - 0 dnů před konáním tábora: Pokud bude účast dítěte zrušen z důvodu
prokazatelného náhlého onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte (předložení
lékařského potvrzení) v době kratší než 6 dní před konáním tábora, činí
odstupné 70% z ceny tábora + prokazatelně vynaložené náklady na účast
dítěte. Bez prokazatelného důvodu zrušení účasti v době kratší než 6 dní
bude odstupné 100% ceny tábora. 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.
6. Závěrečná ustanovení
Za dopravu dětí do místa konání a zpět odpovídá zákonný zástupce. První den přivede
dítě zákonný zástupce, bude požadována kopie kartičky pojištěnce dítěte, podepsání
potvrzení o bezinfekčnosti, případný souhlas se samostatným odchodem dítěte a
souhlas s fotodokumentací. Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci
(např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti zodpovídají samy. Seznámení s těmito
smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na
přihlášce dítěte k příměstskému táboru.
7. Prohlášení zákonného zástupce účastníka kempu
Svým podpisem beru na vědomí informace uvedené ve Smluvních podmínkách
příměstského vzdělávacího Minecraft kempu. Potvrzuji správnost mnou vyplněných
údajů v Přihlášce do příměstského vzdělávacího Minecraft kempu.
Dále dávám souhlas se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů o
Účastníkovi a Zákonném zástupci organizací Bridge Academy z.s uvedených v
Přihlášce do příměstského vzdělávacího Minecraft kempu, a to po dobu nutnou k
realizaci tábora a k interním potřebám organizace. Dále prohlašuji, že souhlasím s
tím, že během tábora může mé dítě být foceno či natáčeno a pořízené fotografie či
videa mohou být použity k propagaci aktivit Bridge Academy z.s. v České republice.

V ………………………………dne………………………….

………………………………………………………….
jméno a podpis

