Informace pro rodiče rok 2022
Upozornění:
Na tento tábor smí být přijato pouze dítě řádně očkované dle platného očkovacího kalendáře ČR.
Placení:
Záloha nejméně 2.000,- Kč za pobyt Vašeho dítěte musí být uhrazená do 14 dnů po provedeném
přihlášení, nebo rovnou celá částka. Do 30. 4. 2022 musí být na účtu připsáno nejméně 50 % ceny
poukazu.
Poslední termín, do kterého musí být zaplacena celá cena poukazu (peníze v pokladně nebo na účtu
87. PS Javor), je 20. 5. 2022. Číslo účtu 87. PS Javor je 2000849302/2010. Variabilní symbol máte
uveden v potvrzovacím e-mailu nebo na stvrzence o zaplacení zálohy. Do poznámek vepište jméno
dítěte. Kdo se přihlásí po tomto datu, musí složit rovnou celou částku
Další:
Kdo potřebuje pro zaměstnavatele fakturu. Nejdříve uhradí 500 Kč (příspěvky) na účet skupiny a
zažádá mailem hlavní vedoucí anebo skupinu o fakturu, kde bude přesně uvedena organizace, která
bude poukaz platit, včetně IČ. Dohlédněte na včasné doplacení ceny poukazu.
Potvrzení dětského lékaře odevzdejte u nástupu dítěte na tábor. Platnost tohoto potvrzení je 2 roky.
Máte-li tedy potvrzení z loňského roku, bude vám platit i letos. Je možno použít i formulář z jiné
akce (např. škola v přírodě). Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti se toto netýká.
2x prohlášení zákonných zástupců (prohlášení + bezinfekčnost) přečtené a podepsané, ne starší tří dnů
spolu s kartou pojištěnce platnou (nebo její kopií) odevzdejte u nástupu dítěte na tábor.
Uvedený seznam věcí vychází z našich dlouholetých zkušeností a potřeb konkrétního tábora. Je možno
jej upravit podle potřeb Vašeho dítěte.
Pozdější nástup na tábor ze zdravotních důvodů
Je nutno předem oznámit hlavnímu vedoucímu tábora.
Neúplný pobyt na táboře:
V případě pozdějšího nástupu nebo dřívějšího odjezdu z důvodu nemoci bude plátci vrácena stravovací
norma.
Podmínky stornování přihlášky:
Přihlášku lze stornovat buď osobně v úředních hodinách 87. PS Javor nebo mailem u hlavní vedoucí
tábora.
Při stornování do 30. 3. 2022 bude vrácena zaplacená částka bez 1.000,- Kč stornovacího poplatku.
Při stornování od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022 bude vrácena zaplacená částka bez 2.000,- Kč stornovacího
poplatku.
Při stornování v termínu kratším než 30 dnů před nástupem na tábor nebude vráceno nic. Z vážných
zdravotních důvodů potvrzených lékařem bude vratná část individuálně posouzená.
Rádi Vám podáme jakékoli další informace.
Termín
2. - 23. 7. 2022

hl. vedoucí
Klára Štefanová

telefon
608 513 264

e-mail
klarastefanova@seznam.cz

Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor, Bělocerkevská 3, Praha 10.
Formulář prohlášení o bezinfekčnosti a informace o opatřeních platných v červenci 2022 budou zaslány
e-mailem, jakmile budou oficiálně zveřejněny.

