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Podmínky přihlášení 
MEDIATABOR léto 2018 

 
Věk:  
Tábor je určen pro děti od 11 do 17 let se zájmem o mediální tvorbu a komunikaci (v případě zájmu 
mimo tyto věkové hranice záleží na individuální domluvě s pořadatelem).  
 
Zdravotní stav:  
Dítě musí být při nástupu na tábor zcela zdravé. Tento fakt potvrzují rodiče v prohlášení o 
bezinfekčnosti a také zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem. Tyto dokumenty budou účastníkům 
zaslány před konáním tábora. V případě alergie či jiných zdravotních problémů je třeba na tyto 
skutečnosti upozornit ve formuláři, a dále přímo zdravotníka při předávání dětí. Účastníci s jinými 
závažnými zdravotními problémy (poruchy aj.) budou posuzováni individuálně.  
 
V případě jakýchkoliv zdravotních problémů dětí na táboře informujeme zákonné zástupce.  
 
Cena:  
Cena příměstského tábora „MEDIATABOR“, konaného v termínech 1. - 6. 7. a 8. - 13. 7. 2018, je 
2.299,- Kč při přihlášení do 1. března 2017, poté za 2.499,- Kč.  
 
Cena zahrnuje:  
- Program tábora  

- Pitný režim (po celý den)  

- Strava (oběd + dopolední a odpolední svačina, při přespávání večeře a následující den snídaně)  

- 2x nocleh v budově Českého rozhlasu Sever  

- Odborní lektoři a vedoucí  

- Zapůjčení pomůcek pro aktivity  

- Zdravotnický dozor  

- Ceny a výhry do soutěží  

- Učební materiál  
 
Cena nezahrnuje:  
- Jízdenky MHD  

- Pojištění dětí  
 

Platba:  
Platbu je nutné provést maximálně do 14 dnů od přihlášení dítěte prostřednictvím e-formuláře. Bližší 
informace o platbě obdržíte v emailu společně s fakturou. V případě nezaplacení Vás budeme 
kontaktovat, případně se přihlášené místo uvolňuje pro další zájemce a přihláška se stává neplatnou. 
Po obdržení peněz na účet nezasíláme žádné potvrzení - v případě dotazu na došlou platbu nás 
neváhejte kontaktovat. 
 
Storno podmínky:  
Přihlášku dítěte je možno stornovat do 1. června 2018, s manipulačním poplatkem 400,- Kč, dále do 
20. června 2018 s manipulačním poplatkem 800,- Kč. Pokud je stornování provedeno po tomto datu, 
má rodič nárok pouze na vrácení stravného, tj. 85,- Kč / den - případně dle domluvy. Pokud musí dítě 
skončit v průběhu tábora ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů, má rodič dítěte nárok na 
vrácení poměrné části stravného za zbývající část pobytu. Veškeré ostatní případy se posuzují 
individuálně po společné dohodě pořadatele s rodičem. 
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Ostatní informace: 
- Podrobné informace o turnusu rozesíláme včas před začátkem tábora. 
- Upozornění pro alergiky na psí srst - na táboře s námi je i štěně border kolie. 
- V případě jakýchkoliv jídelních diet nás kontaktujte, dohodnout se dá téměř vše. 
 
 
  


