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Pokyn – platba za tábory 

1. Výše platby 

- uvedeny v nabídkovém letáku, na plakátech SVČ a na webových stránkách 

- při pozdějším nástupu – platba neměnná 

2. Forma placení 

- na účet 94-2624290287/0100 u Komerční banky, VS bude zaslán na mailovou adresu v přihlášce, 

každý tábor je nutno platit zvlášť pod vygenerovaným variabilním symbolem 

- hotově do pokladny – pokladní hodiny v pondělí a ve středu 8.00-11 a 12.00-15.30 hod 

- fakturací zaměstnavateli - je nutné dodat objednávku s fakturačními údaji na email 

(poborilova@domecekvalmez.cz)  

3. Termín zaplacení 

do 31. května 2023 

Při neuhrazení platby do tohoto data bude přihláška vyřazena a volné místo nabídnuto náhradníkům. 

4. Vratky – storno podmínky 

- Zrušení účasti od 1.6. 2023 do pátku před započetím tábora ze zdravotních důvodů s potvrzením od 

lékaře – vratka 70 % / z jiných důvodů – vratka 50 % 

- V případě nenastoupení na tábor nebo onemocnění v jeho průběhu bude vratka možná pouze ze 

zdravotních důvodů s potvrzením od lékaře, a to v individuální výši dle vynaložených nákladů 

- Storno poplatky nebudou účtovány, zajistí-li si účastník náhradníka 

- V případě zrušení příměstského tábora ze strany SVČ např. při nenaplnění kapacity, bude vrácena 

platba v plné výši. 

- V případě nekonání tábora z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, nebo při zákazu konání či 

omezení počtu účastníků vládou ČR nebo MŠMT, bude platba vrácena v poměrné výši s ohledem na 

případně vynaložené náklady pořadatele tábora. U pobytových táborů budou v těchto případech 

vratky vypočítávány s přihlédnutím k možným storno podmínkám poskytovatele ubytování 

(informace u hlavních vedoucích pobytových táborů). 

- Žádost o vratku (tiskopis k dispozici na webových stránkách SVČ) je nutné dodat hlavnímu 

vedoucímu tábora nebo přímo do SVČ pí. Pobořilové nejpozději do ukončení příslušného tábora. Na 

pozdější žádosti nebude brán zřetel! 

- Vratky budou dle možností zasílány průběžně, nejpozději po vyúčtování tábora – konec října 

 

Zpracoval a schválil: Mgr. David Holec, ředitel       Platnost od 5.1.2023 


