ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA
ZOTAVOVACÍ AKCI

Přihlašujeme závazně:
jméno a příjmení dítěte ……….....................................................................……………......
datum narození ................…..…........, rodné číslo ...........……......................., věk …..... let
zdravotní pojišťovna ...............................................................................................................
adresa bydliště ........................................................................................................................
č. telefonu, e-mail ...................................................................................................................
v termínu: (zakřížkujte Vámi vybraný termín)
 29. 07. - 12. 08. • dva týdny • cena 4.990,- Kč
 29. 07. - 05. 08. • jeden týden • cena 3.500,- Kč
05. 08. - 12. 08. • jeden týden • cena 3.500,- Kč
Zálohu ve výši 1.000,- Kč uhradíme

složenkou
bankovním převodem
v hotovosti

zdravotní problémy (pravidelné užívání léků atd.) .................................................................
.................................................................................................................................................
ostatní ......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Všeobecné podmínky účasti na Westernovém táboře Zvůle stanovené provozovatelem
1.

Jiné osobě, než zákonnému zástupci bude dítě vydáno POUZE na základě
písemné plné moci s ověřenými podpisy!!! Vzor plné moci je přílohou této
závazné přihlášky. Plná moc bez úředně ověřených podpisů bude považována
za NEPLATNOU!!!

2.

Na Westernovém táboře Zvůle je přísný zákaz používání mobilních telefonů,
walkmanů, digitálních přehrávačů a dalších obdobných zařízení. Platí přísný zákaz mít
tyto věci na Westernovém táboře Zvůle u sebe a za jejich ztrátu se neručí.

3.

Dále je zakázáno do objektu tohoto tábora vnášet jakoukoliv zábavnou pyrotechniku a
veškeré předměty a zařízení, které by mohly způsobit jejich používáním újmu na zdraví
či životě kteréhokoliv z účastníků Westernového tábora Zvůle.

4.

Za veškeré cennosti jako např. řetízky, prstýnky, náušnice, náramky, popř. jiné šperky či
peníze se neručí, neboť jejich nošení na tomto Westernovém táboře Zvůle se
nedoporučuje.

5.

V případě zjištění porušení jakékoliv z těchto výše uvedených podmínek, může být dítě
vykázáno z Westernového tábora Zvůle bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky.
Dítě může být též z Westernového tábora Zvůle vykázáno bez nároku na vrácení
jakékoliv peněžní částky v případě, že bude svým chováním a jednáním ohrožovat
mravní výchovu dalších účastníků Westernového tábora Zvůle (kouření, vulgární jednání,
požívání alkoholických nápojů, či jiných návykových látek, šikana, atd.). Odvoz dítěte ve
všech těchto případech zajistí jeho zákonní zástupci na své vlastní náklady.

6.

Nedoporučujeme v průběhu konání Westernového tábora Zvůle dítě osobně navštěvovat,
neboť je tím blokován přirozený proces adaptace dítěte na nové prostředí (stýskání,
smutek atd.).

7.

Rodičům, kteří chtějí navštívit tento Westernový tábor Zvůle, doporučujeme, aby tuto
návštěvu vykonali hned při nástupu svých dětí, neboť zde budou mít možnost seznámit se
nejenom s prostředím a podmínkami, ve kterých jejich děti budou trávit část prázdnin, ale
i s vedením tábora, které bude mít jejich děti na starost.

8.

Rodiče, kteří se budou chtít zeptat na své děti, mají možnost každý den v době od 09:00
do 20:00 hod. učinit tento dotaz na telefonním čísle Westernového tábora Zvůle, které je
702 124 205.

9.

Vedení tábora si vyhrazuje právo určit v jakém stanu a s kým bude dítě ubytováno.

10. Pozdní úhrada doplatku ceny za účast dítěte na Westernovém táboře Zvůle může být
důvodem k propadnutí již zaplacené zálohy a k vyřazení přihlášeného dítěte
z Westernového tábora Zvůle.
11. Storno poplatky:
a) Záloha 1.000,- Kč, která byla zaplacena při podání přihlášky dítěte na Westernový
tábor Zvůle, se vrací pouze v případě, že plátce této částky zajistí za toto dítě náhradu.
b) Doplatek úhrady za účast dítěte na Westernovém táboře Zvůle se vrací pouze
v případě, že plátce této částky zajistí za toto dítě náhradu. V případě, že se zákonný
zástupce dítěte rozhodne z jakéhokoliv důvodu zrušit účast dítěte na Westernovém táboře
Zvůle, nemá nárok na vrácení jakékoliv peněžní částky. V případě, že by tato účast byla
zrušena z důvodu onemocnění či úrazu dítěte a tato skutečnost byla vedení Westernového
tábora Zvůle řádně doložena (lékařské potvrzení), bude vrácena částka ve výši 30 %
doplatku úhrady za účast dítěte na tomto táboře.
c) V případě, pokud zákonný zástupce z jakéhokoliv důvodu zruší účast svého dítěte na
Westernovém táboře Zvůle v době jeho pobytu, nemá nárok na vrácení jakékoliv peněžní
částky.
12. Prohlášení:
Níže podepsaní rodiče přihlašují závazně své na této přihlášce uvedené dítě na
Westernový tábor Zvůle a souhlasí s cílem a programem tábora. Výslovně souhlasí s tím,
aby se jejich na této přihlášce uvedené nezletilé dítě zúčastňovalo výuky jízdy na koni a
všech ostatních činností souvisejících s programem a provozem Westernového tábora
Zvůle. Výslovně berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu způsobené např. pádem
z koně, pádem ze strážní věže atp.). Z těchto důvodů požaduje provozovatel
Westernového tábora Zvůle pojištění přihlášených nezletilých dětí. Rodiče nezletilých

dětí tímto berou na vědomí, že na dobu pobytu jejich dětí na Westernovém táboře Zvůle
uzavřou pro ně krátkodobé úrazové pojištění. V případě, že by toto neučinili, zavazují se,
že nahradí provozovateli Westernového tábora Zvůle veškeré náklady, které by mu
v důsledku neuzavření tohoto pojištění vznikly. Níže podepsaní rodiče dále výslovně
prohlašují, že budou respektovat instrukce provozovatele. Jsou si vědomi, že bez
odevzdání řádně vyplněného „Nástupního listu“ a „Posudku o zdravotní způsobilosti
k účasti na zotavovací akci“ nebude dítě do Westernového tábora Zvůle přijato. Souhlasí
s tím, že v průběhu tábora bude provozovatel provádět fotografickou dokumentaci
průběhu tábora a vytvořené fotografie zveřejní pro reportážní, propagační a jiné účely
související s činností organizace.
Níže podepsaní rodiče souhlasí se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů,
které poskytuji prostřednictvím přihlášky na Westernový tábor Zvůle. Tyto údaje
poskytuji společnosti LEDETA, z. ú. výhradně za účelem pořádání Westernového tábora
Zvůle. Poskytnutí údajů je dobrovolné a bez důsledků s tím, že tyto údaje mohou být
zpracovány pro účely průběhu tohoto Westernového tábora Zvůle v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) v platném znění. Souhlas je dán na dobu
neurčitou.
13. Níže podepsaní rodiče výslovně potvrzují svým podpisem, že se seznámili s výše
uvedenými podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí.

V ………………….. dne …………………

....................……………..................
....................……………..................
podpisy rodičů – zákonných zástupců

