DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘÍBRAM - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020

PLATBA TÁBORŮ A STORNO PODMÍNKY
Termín pro zaplacení tábora : do jednoho měsíce od podání závazné přihlášky.
•

V případě nezaplacení tábora v termínu splatnosti si organizátor tábora vyhrazuje právo
přihlášené dítě z vybraného tábora vyřadit a nabídnout místo jinému zájemci.

•

Pokud se dítě nemůže příměstského tábora zúčastnit, je nutné přihlášku stornovat.

Možnosti způsobu placení :
1 . Převodem na účet DDM 71129813/0300
- uvést jméno účastníka a název akce; jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo účastníka.
2. V hotovosti přímo v DDM Příbram.
3. Fakturou pro zaměstnavatele rodičů, kterou vám na vyžádání vystaví pracovníci DDM.
Změny v placení :
termín zaplacení nebo způsob platby možno dohodnout individuelně
s pracovníky DDM Příbram – (Marcela Bednaříková 318 623 127, 601 234 425).
Storno přihlášky - pravidla :
• V případě, že dítě na příměstský tábor nenastoupí bez předchozí omluvy, ztrácí nárok na
vrácení celého poplatku.
• V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány.
Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.
• V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či
přerušení pobytu, se vrací poměrná část zaplacené ceny.
• V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění
na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou
cenu, ani její poměrnou část.
• V případě, že přihlášený účastník tábora zruší svou přihlášku, ale on či jeho rodiče naleznou
a doporučí náhradníka, který se přihlásí a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně
přihlášenému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.
• Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp.
její poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem na účet, z nějž byla částka
zaplacena, a to do konce září 2020.
Storno poplatky : při zrušení účasti (závazné přihlášky) nejdéle :
• měsíc před začátkem tábora
- činí storno-poplatek
200,- Kč
• 1 týden před zahájením tábora - činí storno-poplatek
500,- Kč
• v den nástupu na tábor
- činí storno-poplatek
½ ceny poukazu
• v průběhu tábora
- vracíme pouze stravné u zrušených
dnů - tj. 120,- Kč/den.
V Příbrami, únor 2020

