Záväzná prihláška na letné denné tábory 2021

Základné informácie
Termín tábora a téma LEGO /ŠPORTOVÝ:_____________________________________________
Objednávateľ: (meno a priezvisko zák. zástupcu):________________________________________

Adresa bydliska: __________________________________________________________________
Mobilný kontakt 1 : uveďte vzťah (napr. mama/otec)_____________________________________
Mobilný kontakt 2 : uveďte vzťah (napr. otec/mama)_____________________________________
E-mail objednávateľa: _____________________________________________________________

Záväzne prihlasujem svoje dieťa /deti (meno, priezvisko, dátum narodenia)
1. Meno Dieťaťa: _________________________________Dátum narodenia:_______________
2. Meno Dieťaťa: _________________________________Dátum narodenia:_______________
3. Meno Dieťaťa: _________________________________Dátum narodenia:_______________
Informácie o zdravotom stave dieťaťa:
Uveďte prosím, všetky chronické choroby a alergie, ktorými dieťa trpí a zoznam liekov, ktoré užíva
(za pravidelné užitie lieku organizátor tábora nezodpovedá):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Zákaz činnosti, alebo iné obmedzenia: _________________________________________________
________________________________________________________________________________

Zaplatením letného denného tábora a svojim podpisom resp. podpisom zákonného zástupcu na
prihláške účastník tábora potvrdzuje, že sa zoznámil so záväznými podmienkami a bude sa nimi
riadiť, pričom si je vedomý(á) právnej zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva. Svojim
podpisom súčasne potvrdzuje, že účastník letného denného tábora je schopný po fyzickej a
psychickej stránke absolvovať kolektívnu výučbu a iné športové aktivity a že ošetrujúci lekár
nenariadil účastníkovi zmenu režimu a okresný hygienik mu nenariadil karanténne opatrenia.
Zmluvný vzťah Zmluvný vzťah medzi organizátorom letného denného tábora, spoločnosťou
Picolino, s.r.o. a zákonným zástupcom dieťaťa ako objednávateľom vzniká vyplnením záväznej
prihlášky a zaplatení zálohového poplatku objednávateľom. Zákonný zástupca zodpovedá za úplné
a pravdivé údaje v prihláške. Ak objednávateľ nezaplatí zálohu najneskôr 3 dní po doručení
prihlášky, prihláška sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.
Spoločnosť Picolino, s.r.o., Potravinárska 6, 949 01 Nitra, IČO: 48295191, DIČ: 2120124116,
organizuje denný letný tábor pre deti vo veku od 3 do 12 rokov v spolupáci s organizáciou Spolu
sme team, IČO 52743977. Kapacita tábora je 12-18 detí, pričom na 1 inštruktora pripadá
maximálne 8 detí. • Cena za jeden turnus je stanovená podľa zamerania turnusu. Cena je stanovená
ako zmluvná cena a zahŕňa nižšie uvedené služby ako aj služby uvedené v základných
informáciách.
V cene je zahrnuté: programová skladba, dozor, športové a umelecké potreby, prenájom
priestorov, organizované stravovanie (desiata, obed, olovrant, pitný režim). V cene nie je
zahrnuté poistenie dieťaťa.
Úhrada sa realizuje zaplatením zálohy vo výške 50% z ceny turnusu najneskôr do 3 dní po
doručení vyplnenej prihlášky a zaplatením zvyšnej sumy najneskôr týždeň pred začatím turnusu, v
prípade platby prevodom na účet SK37 8330 0000 0023 0176 8493, alebo po dohode v deň nástupu
dieťata na tábor pri platbe v hotovosti.
ZÁLOHU uhradím: prevodom
DOPLATOK uhradím: prevodom

/

v hotovosti
/

hotovosti

* nehodiace prečiarknuť
Pre zjednodušenie platby využite QR kód, ktorý oskenujete v aplikácii Vášho
mobilného bankovníctva. Pri platbe prevodom na účet uveďte prosím do
poznámky meno dieťaťa a termín tábora, za ktorý zálohu platíte. Pre zrýchlenie
evidencie úhrad pošlite snímku obrazovky Vašej platby na nami uvedený mail,
telefónne číslo (whatsapp/viber/imessage) alebo do správy na našej
facebookovej stránke.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Prvý deň nástupu dieťaťa na tábor je príchod od 7,00 do 8,00. Treba si priniesť prihlášku (ak
nebola doručená) kópiu kartičky poistenca, 2 eura na poistenie (alebo zmluvu na poistenie na
tábory), prehlasenie o zdravotnom stave dietata (ak dieťa úžíva lieky alebo má nejaké alergie, je
nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe).
Osatné dni je príchod dieťaťa do tábora do 8:00 hod, vyzdvihnutie detí z tábora je vždy do 16:00
(ak nie je dohodnuté inak). Účastník je oblečený športovo so zreteľom na skutočnosť, že pri
športovaní, hrách v prírode alebo kreatívnych aktivitách sa môže stať, že si odev zašpiní. Účastník
je oblečený primerane aktuálnemu počasiu – má so sebou pokrývku hlavy, slnečné okuliare, v
prípade potreby aj ochranný opaľovací krém, resp. má so sebou pršiplášť alebo dáždnik. Každý
účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby
ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok. Za stratu cenností – drahé šperky, mobil,
elektronika, väčšia suma peňazí organizátor tábora neručí! Na výlety Utorok/Štvrtok, treba flašu
na vodu a čiapku, vhodne oblečenie, prípadne krém na opalovanie.
V závažnom prípade môže organizátor tábora zmeniť termín, program, cenu tábora, prípadne tábor
zrušiť. Ak zákonný zástupca so zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť bez účtovania
stornovacích poplatkov. Už zaplatenú sumu za tábor musí organizátor vrátiť v plnej výške.
Dieťa, ktoré počas tábora závažne poruší prevádzkový poriadok Motolína (s ktorým sa účastník i
zákonný zástupca musí oboznámiť), nerešpektuje spoločný program, môže byť z tábora vylúčené,
pričom zákonný zástupca nemá nárok na náhradu za nevyužité služby. Súčasne nemá právo na
vrátenie zaplatenej ceny za služby, ktoré dieťa nevyužije vlastnou vinou. Organizátor tábora
zodpovedá za organizáciu podujatia. Za škody spôsobené deťmi zodpovedá zákonný zástupca.
Organizátor letného denného tábora je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných
podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore. Odstúpenie od zmluvy a storno
podmienky Zákonný zástupca môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno
poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia organizátorovi. V
prípade úhrady tábora a následného zrušenia účasti si organizátor vyhradzuje právo na storno
poplatky:
- 25% z ceny tábora ak dôjde k zrušeniu 30 a viac dní pred začatím turnus
- 50% z ceny tábora ak dôjde k zrušeniu 20 a viac dní pred začatím turnusu
Zákonný zástupca diaťaťa týmto udeľuje organizátorovi denného tábora súhlas so spracovaním jeho
osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na letný denný tábor a tiež fotografií z tábora,
ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Organizátor je oprávnený osobné údaje účastníka a fotografie z
táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu
a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje
dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doručeného listu
odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách
spoločnosti.
V ___________dňa____________________

__________________________________
Meno, tel.číslo a podpis zákonného zástupcu

ZDRAVOTNÉ PREHLÁSENIE
Vyhlasujem, že dieťa ...................................................................................., bytom v
............................................................... neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že príslušný
orgán verejného zdravotníctva ani ošetrujúci lekár menovanému dieťaťu nenariadil karanténne
opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by
dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu
ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína,
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). Vyhlasujem ,že
som dôkladne skontroloval(a), či moje dieťa nemá vši. V prípade, že sa pri vstupnej prehliadke v
tábore nájdu u môjho dieťaťa vši, som si vedomý, že ho vezmem domov na vlastné
náklady. Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som
si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa §56 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prehlásenie nesmie byť staršie ako tri dni pred nástupom do tábora.

Nezabudnite priložiť kópiu karty poistenca.

V ........................dňa.................. .

............................................................
Meno, tel.číslo a podpis zákonného zástupcu

