INSTRUKCE PRO PŘIHLÁŠENÍ NA ZIMNÍ TÁBOR 2019
Pořadatel: Kazimírka, Fryčovická 462, 199 00 Praha 18, IČO 270 34 615
Tel.: 776 355 202, E-mail: tabor@kazimirka.cz, www.kazimirka.cz
Místo na táboře je rezervováno, v případě volné kapacity, obdržením přihlášky a zaplacením zálohové/celé
platby. V případě plné kapacity je rodič informován a přihláška zařazena do náhradníků.
1) Přihlásit dítě/děti na zimní tábor můžete:
- prostřednictvím vyplněné a odeslané elektronické přihlášky přímo na webových stránkách www.kazimirka.cz
- zasláním naskenované přihlášky s podpisem na email tabor@kazimirka.cz nebo obyč. poštou na adresu v hlavičce
- osobně v Dětském klubu Letnice, stejnou adresou (každý den 12 – 17 hod.).
2) Kolonka Zvláštní přání: Chcete-li, aby Vaše dítě bylo ubytováno s kamarádem/sourozencem – musí být stejného
pohlaví, máte možnost napsat svůj požadavek. Pokud uvedete více jmen, budeme se snažit, ale označte nejvíce
žádaného kamaráda/zapište na první místo. Pořadatel může garantovat ubytování dětí, kterou jsou vzájemně napsány
v obou přihláškách.
3) Platba: Zálohu ve výši 50% z celkové ceny tábora nebo plnou cenu (4490 Kč) je třeba uhradit, do 10 dnů od
odeslání přihlášky, bankovním převodem na účet 2600485872/2010.
Pokud jste zvolili zálohu a doplatek, je termín splatnosti doplatku ve výši 50% do 15.1.2019.
V případě potřeby je možné se dohodnout na jiném platebním kalendáři.
Při platbě vždy uveďte:
 specifický symbol pro konkrétní tábor: 231 – 1.turnus
 variabilní symbol - rodné číslo dítěte bez lomítka,
 poznámku - jméno dítěte a turnus zimního tábora.

nebo

232 - 2.turnus

4) V případě účasti dítěte na podzimním příměstském táboře nebo podzimním minitáboře v říjnu 2018 je možné, na
základě domluvy, zálohovou platbu odložit. Nutné je však, mít vyplněnou a zaslanou přihlášku na Zimní tábor 2019, tak
aby bylo místo včas rezervováno.
5) Cena tábora zahrnuje ubytování, stravu 5xdenně + pitný režim, dopravu z Prahy a zpět, program, materiál, vedoucí
organizace. V ceně nejsou zahrnuty vleky. Záloha na vleky 2000 Kč se dává u odjezdu a je po skončení tábora
vyúčtována na základě skutečných nákladů (zahrnuje skipasy, autobusovou dopravu ke sjezdovce, lyžařské vedoucí).
6) Pokud bude na tábor přispívat Váš zaměstnavatel, napište přímo do přihlášky nebo zašlete emailem.
7) V rámci přihlášení na zimní tábor zajišťujeme možnost pojištění stornopoplatků pro zrušení tábora a úrazové
pojištění u pojišťovny Allianz. Podrobné informace najdete přímo na webových stránkách Ke stažení odkaz Cestovní
pojištění Allianz. Cena pojištění stornopoplatků je 144 Kč. Cena úrazového pojištění je 56 Kč/turnus pro dítě do 15 let
(do 15.narozenin), pro starší děti je cena 112 Kč. V případě zájmu je třeba pojištění zaplatit spolu s 1. platbou!
V případě objednání na přihlášce a nezaplacení s 1.platbou, nelze již pojištění později sjednat.
8) Místo na táboře je rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby, v případě volné kapacity.
Přijetí přihlášky a platby si můžete zkontrolovat na webových stránkách www.kazimirka.cz v sekci Ke stažení
odkaz Stav platby (http://www.kazimirka.cz/stav-platby/). Šestimístný identifikační kód se skládá z prvního písmene
jména, příjmení a posledních 4 čísel rodného čísla (za lomítkem).
Příklad: Jana Nováková, rodné číslo 055316/0764. Identifikační číslo je JN0764.
Pokud by potvrzení nebylo zobrazené na stránkách do 10 dnů od odeslání zálohové/celé platby, kontaktujte nás kvůli
vyřešení případného problému.
9) Podrobné informace k odjezdu spolu s Posudkem o zdravotní způsobilosti (lékařské potvrzení) a Prohlášením rodiče
(bezinfekčnost) budou zaslány 2 týdny před odjezdem na tábor. Formulář lékařského potvrzení je ke stažení i na
webových stránkách. Lékařské posudky vydané po listopadu 2017 mají platnost 2 roky, pokud máte již ze školy v
přírodě nebo letního tábora, můžete použít i na zimní tábor. Posudky dříve vydané již platné nejsou.
děkujeme Kazimírka

