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Podmínky přihlášení 
 
Věk: 
Tábor je určen pro děti od 11 do 16 let. 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 – případně přímo zdravotníka při předávání dětí. V případě 
jakýchkoliv zdravotních problémů dětí na táboře informujeme zákonné zástupce. 
 
Cena: 
Cena příměstského tábora „MEDIATABOR“, konaného v termínu od 2. do 7. července nebo od 9. do 
14. července 2017, je 2.199,- Kč při přihlášení do 15. dubna 2017, poté 2.399,- Kč. 
 
Cena zahrnuje: 
 

- Program tábora  
- Pitný režim (po celý den) 
- Strava (oběd + 2x svačina / den, první a poslední den večeře a následující den snídaně) 
- 2x nocleh v budově Českého rozhlasu Sever 
- Odborní lektoři a vedoucí 
- Výlety a exkurze 
- Zapůjčení pomůcek pro aktivity (kamera, mikrofon, notebook,…) 
- Zdravotnický dozor 
- Ceny a výhry do soutěží 
- Učební materiál 

 
Cena nezahrnuje: 
 

- Jízdenky MHD (buď legitku nebo počítejte cca čtyři jízdenky na turnus) 
- Pojištění dětí 

 
Platba: 
Platbu je nutné provést maximálně do 14 dnů od přihlášení dítěte prostřednictvím e-formuláře. Bližší 
informace o platbě obdržíte v emailu. V případě nezaplacení se přihlášené místo uvolňuje pro další 
zájemce a přihláška se stává neplatnou. 
 
Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte! 
 
Storno podmínky: 
Přihlášku dítěte je možno stornovat do 1. června 2017, s manipulačním poplatkem 300,- Kč, dále do 
23. června 2017 za manipulační poplatek 1000,- Kč. Pokud je stornování provedeno po tomto datu, má 
rodič nárok pouze na vrácení stravného, tj. 85,- Kč / den. Pokud musí dítě skončit v průběhu tábora ze 
závažných rodinných nebo zdravotních důvodů, má rodič nárok na vrácení poměrné části stravného za 
zbývající část pobytu. 

Storno je nutno odeslat na email a bude následně ověřeno ještě zpětným telefonem na zákonného 
zástupce. 


