Příměstský tábor Adventure Golf Jihlava
Všeobecné podmínky
- tábor je pro děti od 6 do 14-ti let
- animátor/animátorka, který/á se dětem bude věnovat, není pedagogický pracovník
- tábor se bude konat při minimálním počtu 8 účastníků

Na táboru platí (není-li uvedeno jinak):
- program probíhá denně od pondělí do pátku od 7:45 do 16:00 hodin. Děti je možné
přivést ráno mezi 7:45 a 8:30 a odpoledne vyzvednout mezi 15:00 až 16:00 hodin
- v ceně tábora jsou zahrnuty všechny výdaje s táborem spojené, vstupné, placené
atrakce, animační program, stravování, které probíhá 3x denně (svačina, oběd, svačina)
a pitný režim po celý den bez omezení
- program tábora probíhá v areálu Adventure golf Jihlava, na přilehlých hřištích v blízkém
okolí a 1 x celodenní výlet
- doporučujeme dětem nedávat drahé oblečení, mobilní telefony, cennosti apod. Za
případné ztráty či poškození nenese Adventure Golf žádnou odpovědnost.

V den nástupu na tábor
V den nástupu dítěte na příměstský tábor prosím odevzdejte následující:
- kopii průkazky zdravotní pojišťovny
- prohlášení o bezinfekčnosti
- souhlas se zpracováním osobních údajů
- náhradní oblečení, které si po celou dobu tábora ponechají v klubovně
- pravidelné a nutné léky (antialergika, atd…)
- prohlášení o odchodu dítěte – pouze pokud bude dítě odcházet samostatně
- prohlášení zákonného zástupce o převzetí dítěte z tábora jinou osobou – pouze pokud
tato situace nastane

Ranní příchod:
Animátoři přebírají odpovědnost za dítě v čas zahájení akce uvedené v informacích o
akci. Pokud rodič nebo odpovědná osoba přivede dítě dříve, odpovídají za něj rodiče i
přesto, že se dítě nachází v areálu Adventure Golf, až do doby zahájení akce. Dítě prosím
vybavte pohodlným sportovním oblečením, které se může trvale zašpinit.

Odpolední odchod:
Animátoři odpovídají za svěřené děti do okamžiku předání dítěte odpovědné osobě. Svým
podpisem může zákonný zástupce dát souhlas se samostatným odchodem nezletilého
dítěte z akce.

Platba
Cena je 1.800,- Kč/dítě. Zálohu ve výši 900,- Kč uhradit bankovním převodem do 14-ti
dnů od zaslání přihlášky dle instrukcí. Zbytek částky se bude hradit v den nástupu na
tábor. Samozřejmě je možné uhradit celou částku najednou.

Storno podmínky
Tábor lze stornovat pouze z důvodu nemoci, v tomto případě prosíme o potvrzení od
lékaře zaslat emailem.
Tábor lze také stornovat, pokud za dítě naleznete náhradníka. Změna dítěte je za
poplatek 200,Kč.
V případě stornování tábora méně než jeden týden před začátkem tábora z jiného než
zdravotního důvodu, činí storno poplatek 900,- Kč – tedy uhrazená záloha.

Informace pro rodiče
Všechny informace zde uvedené mohou být z důvodu špatného počasí nebo nezájmu dětí
změněny nebo upraveny.
Přihlásit děti na tábor můžete písemně na adventure-furstova@centrum.cz.
Případné dotazy a bližší informace Vám poskytne Lucie Fürstová na výše uvedeném emailu nebo na tel.: 774 43 77 22.

Doporučený seznam věcí
Tenisky, sportovní oblečení, oblečení do deště, kšiltovka proti slunci, sluneční brýle,
opalovací krém, léky…
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