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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020 
 
Termín:………………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………. 

Rodné číslo:…………………………………………………………………………………… 

Zdravotní pojišťovna:………………………………………………………………………... 

Bydliště:……………………………………………………………………………………...... 

Email dítěte:…………………………………………………………………………………... 

Mobil dítěte:…………………………………………………………………………………... 

Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce): 

…………………………………………………………………................................................. 

......................................................................................................

........................................... 

Email na rodiče: 

......................................................................................................

............. 

Mobil na 

rodiče:..............................................................................................

...................... 

 

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Se smluvními podmínkami 
jsem se seznámil: ANO – NE (nehodící škrkněte) a beru je na vědomí. Rovněž beru 
na vědomí, že celou cenu pobytu je nutné uhradit před konáním akce a to 
nejpozději 2 měsíce před konáním akce. Zálohu 1.000,- Kč uhradím obratem na 
účet 1557283153/5500. Bez zaplacené zálohy je přihláška neplatná. 



Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a údajů o zdravotním 
stavu dítěte pro potřeby Golf klub Kšírovka. Souhlasím s uveřejněním fotografií 
mého dítěte na propagačních materiálech Golf klub Kšírovka. 
Dítě na začátek akce: předám osobně – přijde samostatně. (nehodící škrkněte). 
Po ukončení akce (hodina uvedená na informačním letáku): dítě převezmu osobně – 
odejde samostatně. (nehodící škrkněte) 
Osoba zodpovědná za převzetí dítěte / kontakt na mobil: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Poznámky o dítěti a ostatních skutečnostech pro vedoucí akce: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Zdravotní stav/omezení: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 
Datum:    Podpis rodiče / zákonného zástupce: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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SMLUVNÍ PODMÍNKY 

na 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, poplatku na základní 
pojištění dítěte 
- nákladů na odměny a ceny do soutěží a her 
- osobních nákladů pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora 
- nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s 
táborovým programem 
 
Cena tábora se může navýšit v případě nepříznivého počasí o cenu za další aktivity, konané mimo 
GC Kšírovka, které ovšem budou předem rodičům sděleny, minimálně den předem a musí být rodiči 
odsouhlaseny. 
 
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 podá přímo na GC Kšírovka nebo pošle naskenovanou 
emailem. 
 
3. Platba za tábor 
Cenu tábora (nebo minimálně zálohu) je nutno zaplatit zároveň s podáním přihlášky na akci. Buď v 
hotovosti přímo na GC Kšírovka nebo na účet 1557283153/5500. Do poznámky napíše rodič jméno 
dítěte. Celou částku pak nejméně 2 měsíce před začátkem konání tábora. 
 
 
 
 
4. Zrušení pobytu: 
a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte): 
- objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou přímo v GC Kšírovka nebo 
emailem 
 - objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je 
stanovena takto: 
 - v době delší než 30 dnů před konáním tábora 1.000,- Kč zálohy, 30-14 dnů 50% z ceny, 14 - 7 dnů 
před konáním tábora 70 % z ceny tábora - v době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100% ceny 



 - pokud bude pobyt dítěte prokazatelně zrušen z důvodu vážného onemocnění dítěte včetně úrazu 
dítěte (po předložení lékařského potvrzení) bude vráceno 30% z celkové částky 
 
 b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora: 
 - 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 rodinných důvodů, poplatek za táborový pobyt se nevrací. 
- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, vrací se dítě domů na náklady rodičů a 
rodičům nebude vrácena částka ani poměrná k délce pobytu dítěte na táboře. 
 - 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 na pobyt 
dítěte. 
 - 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 GC Kšírovka za tyto věci nezodpovídá. Seznámení s těmito smluvními 
podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na přihlášce dítěte k 
příměstskému táboru. Rodiče mají právo vznést k průběhu příměstského tábora písemné připomínky 
na adresu GC Kšírovka, info@ksirovka.cz, které budou řešeny mezi stěžovatelem a vedením GC 
Kšírovka. Budou-li připomínky opodstatněné a vznikne-li z důvodu přednesených nedostatků 
objednateli prokazatelná škoda, GC Kšírovka se zavazuje vrátit poměrnou částku za tábor 
s odečtením nákladů prokazatelně spojenými s náklady na dítě/děti. 
 
 
 
 
 
 
V Brně 15. února 2017 
 
 
Mgr.  Lenka Fučíková 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
 
 

 
 
 
 


