Instrukce pro přihlášení na letní minitábor 2019
Pořadatel: Kazimírka z.s., Fryčovická 462, 199 00 Praha 18, IČO 27034615
tabor@kazimirka.cz, www.kazimirka.cz

1) Přihlásit na minitábor pro rodiče s dětmi se můžete prostřednictvím vyplněné a odeslané elektronické
přihlášky přímo na www.kazimirka.cz
2) Celková částka za tábor je součtem cen za přihlášené účastníky. Cena pobytu pro jednoho účastníka je
rozdělena podle věkové kategorie, viz. uvedená tabulka:
Termín minitábora

30.6.- 6.7.2019

14.- 20.7.2019

28.7.- 3.8.2019

18.– 24.8.2019

11. – 17.8.2019
Ubytování

Hotel

Hotel Hrazany

Hotel Žalý

Horský hotel

Černá Bouda

Dospělý a děti od 12 let

4 490 Kč

4 790 Kč

4 790 Kč

4 790 Kč

Děti 6 – 12 let

3 590 Kč

3 790 Kč

3 790 Kč

3 890 Kč

Děti 2 – 6 let

3 590 Kč

3 790 Kč

3 590 Kč

3 790 Kč

Děti 0 – 2 roky

zdarma*

zdarma*

zdarma*

zdarma*

Příplatek**

800 Kč

1 100 Kč

1 100 Kč

1 100 Kč

* bez nároku na stravu a jídlo
** příplatek je třeba započítat v případě, že na pokoji je 1 dospělá osoba s dítětem do 2 let zdarma
Pomůcka pro určení věku: do 2 let znamená do 2.narozenin, do 6 let znamená do 6.narozenin, atp.

3) Zálohu ve výši 50% z celkové částky za pobyt nebo plnou částku je třeba uhradit do 10 dnů od
odeslání přihlášky bankovním převodem na účet 2600485872/2010. Částku je možné uhradit i v hotovosti.
Při zvolení zálohy a doplatku, je třeba doplatek uhradit do 31.5.2019. V případě potřeby je možné se
dohodnout na jiném platebním kalendáři.
U platby vždy uveďte jako variabilní symbol datum narození dítěte uvedeného na prvním místě v přihlášce,
specifický symbol daného turnusu: 295 - 1.turnus, 296 - 2.turnus, 297 - 3.turnus, 298 - 4.turnus,
299 - 5.turnus; do poznámky turnus letního minitábora a vaše jméno!
4) V rámci přihlášení na letní minitábor zajišťujeme možnost pojištění stornopoplatků u pojišťovny Allianz.
Podrobné informace najdete přímo na webových stránkách Ke stažení odkaz Cestovní pojištění Allianz. Cena
pojištění stornopoplatků je 3,2% z celkové částky za pobyt všech přihlášených osob. V případě zájmu je
třeba pojištění zaplatit spolu s 1. platbou za minitábor! Po objednání pojištění na přihlášce a nezaplacení s
1.platbou, nelze již pojištění sjednat.
5) Místo na táboře je rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby. Přijetí přihlášky a
platby si můžete zkontrolovat na webových stránkách www.kazimirka.cz v sekci Ke
stažení -> Stav
přihlášky a platby (http://www.kazimirka.cz/stav-platby).
Šestimístný identifikační kód se skládá z prvního písmene jména, příjmení dítěte uvedeného na první místě
v přihlášce a roku narození. Příklad: Jana Nováková, nar. 5.6.2011. Identifikační číslo je JN2011. Pokud by
potvrzení nebylo zobrazené na stránkách do 10 dnů od odeslání zálohové platby, kontaktujte nás kvůli
vyřešení případného problému.
6) Podrobné informace k příjezdu jsou zasílány týden před konáním minitábora. Budeme se těšit.

