DŮLEŽITÉ INFORMACE
• hlavní vedoucí: Martin Forman
• ubytování – chatky a zděná budova
• velká společenská místnost
• vlastní kuchyň, jídlo 6 x denně, pitný režim
• v bezprostřední blízkosti tábora koupaliště
• stálá přítomnost lékaře
Cena poukazu: 5 300 Kč/ dítě při účasti 1 dítěte, 5100 Kč/ dítě při účasti dvou a více sourozenců
Termín platby:
1. záloha 500 Kč do 5 dnů od přihlášení (Místo na táboře Vám garantujeme okamžikem připsání zálohy 500 Kč na náš účet.)
2. doplatek částky nejpozději do 10. 5. 2019
Způsob platby: převodem na účet ČS a.s. Pardubice, číslo účtu: 1221743339/0800 do 10. 5. 2019 (zaplacenou zálohu si, prosím,
odečtěte)
Variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD
(příklad Jan Novák narozen 14. 2. 1998 variabilní symbol: 19980214).
Prosím, uvádějte při převodu z účtu jméno a příjmení dítěte do zprávy pro příjemce!
Příplatky a slevy:
• doprava Praha
+ 300 Kč
• doprava Olomouc + 400 Kč
• nepožaduji dopravu – 100 Kč
• Pokud jste na náš tábor přivedli nového účastníka/y (naše akce „vem si s sebou kamaráda“), požádejte Vašeho kamaráda, aby uvedl
Vaše jméno na přihlášku a my Vám za každého nového účastníka pošleme 100 Kč zpět na účet, ze kterého jste uhradili poukaz. (Peníze
Vám zašleme za každého nově získaného účastníka, který nebyl na našem táboře v roce 2017 ani 2018 a který se zúčastní našeho
tábora 2019. A to se splatností 30. 9. 2019.)
• každá změna dopravy po 10. 5. 2019 je zatížena poplatkem 500 Kč.
Všechny potřebné formuláře najdete ke stažení na našich webových stránkách. www.taborysnami.cz/Dokumenty.html
K autobusu přineste podepsaný List účastníka a kartičku zdravotní pojišťovny.
Nezapomeňte si prosím pečlivě prostudovat Pokyny účastníkům.
Během července budou na našem webu zveřejněny přesné propozice, co se týká odjezdu a též návratu dětí.
Bližší informace: 	info@taborysnami.cz, www.taborysnami.cz
Martin Forman 603 871 711
Mgr. Ladislava Krčmářová 603 542 314
Mgr. Michaela Králiková 777 771 102

Podmínky storna:
• omluvení účastníka je nutné provést písemně.
• v případě zrušení pobytu více než 20 dní před odjezdem vracíme cenu poukazu sníženou o manipulační poplatek 500 Kč.
• v případě zrušení pobytu méně než 20 dní před odjezdem vracíme část ceny poukazu, a to norma stravného x počet
nevyužitých dní.
• v případě, že za sebe pošlete náhradníka, vracíme celou cenu poukazu.

