
Obchodní podmínky pro Příměstský Tábor Havránek
 

Přihlášku do příměstského tábora je možné vyplnit na webových stránkách 

http://detskytaborhavranek.cz/letni-terminy/ nebo si můžete vyplnit písemnou přihlášku v Osadě 

havranů po předem domluveném termínu Vaší návštěvy. Po obdržení řádně vyplněné přihlášky a 

uhrazení ceny táboru Vás budeme informovat na Vámi uvedené kontaktní údaje s potvrzením o 

rezervaci místa.   

 

Upozornění 

V případě velkého počtu zájemců budou do příměstského tábora zařazeny děti s dřívějším 

datem platby. Toto platí i pro jakékoliv vládní nařízení o omezení počtů účastníků kvůli 

situaci způsobené koronavirem. Vyhrazujeme si právo zrušit příměstský tábor, pokud do 15. 6. 

2023 nebude závazně přihlášen minimálně stanovený počet účastníků, tj. 30 dětí.  

Žádat o potvrzení o účasti účastníka na příměstském táboře nebo její části (jedná se zejména o 

potvrzení pro potřeby příspěvku zaměstnavatele, sociálních příspěvků apod.) je možné do konce září 

2023, tedy do 30.9.2023. 

Formy úhrady zálohy a ceny táboru 

Cena za příměstský tábor činí 3 590 Kč  

CENA ZA JEDNOTLIVCE NA 1 TERMÍN 3.590,- Kč (záloha 1.600,- Kč, doplatek 1.990,- Kč)  

CENA ZA JEDNOTLIVCE NA 2 A VÍCE TERMÍNŮ 3.450,- Kč/termín (záloha 1.600,- Kč, doplatek 1.850,-

Kč)  

CENA ZA SOUROZENCE (2 A VÍCE DĚTÍ) 3.450,- Kč/dítě (záloha 1.600,- Kč, doplatek 1.850,-Kč)  

· Převodem na účet čísla 9725566002/5500 

· V hotovosti v Osadě havranů, Sklepní 107, 669 02 Hnanice – platbu v hotovosti lze provést pouze po 

předchozí telefonické domluvě  

Záloha (1.600,- Kč) je třeba uhradit nejpozději do 14 dnů od zaslání “Potvrzení o přijetí přihlášky“, 

na účet čísla 9725566002/5500. 

Doplatek (za jednotlivce 1.990,- Kč, za sourozence 1.850,- Kč) je potřeba uhradit nejpozději do 

15.6.2023 na účet čísla 9725566002/5500.  

Celkovou částku za tábor je možné také uhradit naráz, se splatností do 14 dnů od zaslání „Potvrzení 

o přijetí přihlášky“. 

  

http://detskytaborhavranek.cz/letni-terminy/


Podmínky zrušení účasti 

Ze strany zájemce o příměstský tábor 

Nemoc, úraz apod. 

Pokud se ze závažných důvodů Vaše dítě ne-zúčastní tábora (nemoc, úraz apod.) okamžitě tuto 
skutečnost nahlaste na naši emailovou adresu a předložte písemné vyjádření lékaře, v tomto případě 
Vám bude účtován pouze jednorázový poplatek ve výši 500,- na pokrytí administrativních výloh. 

 

Vládní nařízení 

V případě zrušení tábora, z důvodu vládních nařízení spojených s epidemií koronaviru COVID -19, 
před započetím termínu, bude účtován jednorázový administrativní poplatek 500,-/dítě. Pokud by byl 
tábor zrušen v průběhu turnusu, bude vrácen finanční obnos za každý nezapočatý den tábora ( při 
platbě 3 590,- jde o částku 718,-/den, při platbě 3 450,- jde o částku 690,-/den). 

 

Jiné důvody 

Zrušení registrace na příměstském táboře (z jiných důvodů než je uvedeno výše) 3 týdny a více před 
začátkem tábora, bude účtován storno poplatek 1000,- Kč/dítě (zbytek zálohy (600,- Kč) a případný 
doplatek do finální částky za tábor, byl-li uhrazen, bude vrácen)).  

● Storno 3 – 1 týden před začátkem tábora – storno ve výši zálohy (tj. 1600,- Kč/dítě). Záloha 
je tedy nevratná a případný doplatek do finální částky za tábor, byl-li uhrazen, bude vrácen.  

● Storno méně než 1 týden před začátkem táboru – storno ve výši 100% z celkové částky  

● Ukončení táboru v jeho průběhu – storno 100% z celkové částky za tábor.  

V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale jeho rodiče naleznou a doporučí 
náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému 
účastníkovi účtovány žádné storno poplatky. 

Zrušení registrace na příměstský tábor lze provést pouze písemně a nebo prostřednictvím e-mailové 
komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů zadané při registraci, na e-mailovou 
adresu tábora ( havranek107@gmail.com ). V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení 
doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, 
kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora. 

 

Ze strany Osady havranů 

Osada Havranů má právo příměstský tábor zrušit, pokud do 15.6. 2023 nezaplatí kurzovné alespoň 30 

účastníků tábora. V tomto případě se zaplacené kurzovné přihlášeným vrátí v plné výši. 

 


