Obchodní podmínky pro Tábor Barrandov (dále jen „OP“)
Přihlášení:
Vyplňte I. díl přihlášky on-line na adrese: prihlasky.taborbarrandov.cz Po jeho zpracování vám bude na váš kontaktní
e-mail sděleno, zda bylo vaše dítě zařazeno mezi účastníky tábora. Pokud ano, bude mu rezervováno místo po
dobu 7 dnů od odeslání této zprávy. V této lhůtě je nutné uhradit zálohu nejméně 1000,- Kč. Vyplněný I. díl Vám
zašleme e-mailem jako pdf. Podepsaný I. díl přihlášky je nutné doručit do 15. 5. 2020 společně s originálem II.
dílu přihlášky potvrzeným lékařem na adresu: Tábor Barrandov, ZO KINOS Barrandov Studio, Kříženeckého nám.
322/5, 152 00 Praha 5. III. díl přihlášky je nutno odevzdat oddílovému vedoucímu při předávání dítěte. V případě
nedodržení termínů plateb a doručení řádně vyplněné přihlášky podle OP, může být rezervace účastníka tábora postoupena dalším zájemcům (náhradníkům), nebo zrušena. Nastane-li tato skutečnost, bude postupováno analogicky,
jako kdyby byl pobyt zrušen zákonným zástupcem dítěte, a budou uplatněny stornovací podmínky. Organizátor
tábora si vyhrazuje právo na základě zdravotního stavu/medikace dítě na tábor nepřijmout.
Cena a způsob úhrady:
Cena poukazu je I. turnus – 6.200,- Kč / II. turnus – 5.800,- Kč / III. turnus – 6.200,- Kč. Cena pro děti zaměstnanců
Barrandov Studia a. s. v pracovním poměru, nebo pro děti členů ZO KINOS Barrandov Studio činí 3.800,- Kč.
Cenu je nutné poukázat bankovním převodem na č.ú., které Vám sdělíme v potvrzení o přijetí. Jako variabilní
symbol je zapotřebí uvést rodné číslo dítěte, ve zprávě pro příjemce pak jméno dítěte a zda se jedná o zálohu
nebo doplatek. Zálohu ve výši nejméně 1000,- Kč je nutno uhradit do 7 dnů od odeslání zprávy o rezervaci.
Doplatek do plné ceny poukazu pak nejpozději do 15. května 2020. V I. díle přihlášky lze vyznačit žádost
o vystavení faktury (pro vystavení faktury je nutné uvést název, IČ a adresu organizace, kam má být zaslána).
Organizátor tábora není plátcem DPH.
Stornovací podmínky:
Zrušení pobytu lze provést pouze písemně. Stornovací poplatky činí při písemném odhlášení:
■ nad 50 dnů před nástupem na akci 50 % z ceny poukazu,
■ do 50 dnů před nástupem na akci 60 % z ceny poukazu,
■ do 40 dnů před nástupem na akci 70 % z ceny poukazu,
■ 1 – 30 dnů před nástupem na akci 80 % z ceny poukazu, v ostatních případech 100 %.
Organizátor má právo odečíst stornopoplatky z předem zaplacené ceny. V případě zaplnění uvolněného místa
náhradníkem činí stornopoplatek pouze 500,- Kč.
Pojistné podmínky:
Účastníci akce jsou pojištěni základním úrazovým pojištěním.
Další ujednání:
Nedodržování Táborového řádu dítětem, stejně tak jako neúplné povinné vybavení dítěte na tábor, je důvodem
pro ukončení smluvního vztahu mezi organizátorem tábora a zákonným zástupcem dítěte, tj. pro vyloučení
dítěte z tábora, bez nároku na vrácení ceny poukazu.
Organizátor tábora:
I. turnus – Duha Skalní město, IČ: 06657401, II. a III. – Duha Barrandov, IČ: 07783027 ve spolupráci se ZO KINOS
Barrandov Studio, IČ: 72556951 a Duhou Miřetín, IČ: 65401778. Korespondenční adresa: Tábor Barrandov
ZO KINOS Barrandov Studio, Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5, email: info@taborbarrandov.cz,
tel.: 776 006 540, 776 044 171.
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