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Podmínky účasti dítěte na táboře 
 

1) Cena tábora: 

 

Konečné ceny v Kč  Vodácký tábor „Expedice Vltava“ 

Cena platí při uhrazení 

zálohy do 
15. 3. později 

Základní cena 4399 4699 

Cena pro sourozence 4199 4499 

Základní cena s 

příplatkovou akcí 

4549 4849 

Cena pro sourozence s 

příplatkovou akcí 

4349 4649 

 

Konečné ceny v Kč Tábory na Slovensku (vodácký, stanový, turistický, cyklistický) 

Cena platí při uhrazení 

zálohy do 
15. 3. později 

 Doprava z 

Prahy 

Vlastní 

doprava 

Doprava z 

Prahy 

Vlastní 

doprava 

Základní cena 3590 3000 3590 3300 

Cena pro sourozence 3390 2800 3390 3100 

  

2) Záloha: Výše zálohy činí 2000 Kč a musí být zaplacena bankovním příkazem nejpozději do patnácti dnů od 

přihlášení. Zbylou částku poplatku za tábor je třeba uhradit stejným způsobem nejpozději do 20. 6. Na obě platby vám 

bude vystavena faktura. Při naplnění kapacity tábora má přednostní právo účastnit se tábora ten zájemce, který dříve 

odevzdal podepsanou přihlášku a uhradil zálohu. Kapacita tábora: Expedice Vltava: 25 míst, Vodácký Hron: 20 míst, 

Turistický tábor Slovensko: 20 míst. Platby ze Slovenské republiky je nutné provést jako zahraniční platbu – hradí se 

celá částka, bez zálohy, v českých korunách.  
3) Případný finanční zůstatek z tábora si smí spolek ponechat na svůj rozvoj a nákup materiálu potřebného k realizaci 

své činnosti. 
4) Storno poplatek je určen ve výši 30 % z ceny účastnického poplatku při odhlášení 45 a více dnů před zahájením 

tábora, ve výši 50 % při odhlášení 44 až 30 dnů před zahájením tábora, ve výši 70 % při odhlášení 29 až 11 dnů před 

zahájením tábora a 100 % při odhlášení 10 a méně dnů před zahájením tábora. 
5) Vyplněná a podepsaná přihláška musí být odeslána na adresu sídla spolku (viz hlavička přihlášky) nejpozději do 

10. 6. (stačí zaslat nascanovaný dokument). 
6) Společná doprava na tábor bude pro zájemce organizována z Prahy. Další informace budou v manuálu, který 

zasíláme v průběhu června před zahájením tábora. 
7) Na účastníky tábora se vztahuje táborový řád a denní režim, kterým se musí řídit. Táborový řád je přílohou těchto 

podmínek. Při hrubém nebo opakovaném porušení táborového řádu bude dítě z tábora vyloučeno. V takovém případě 

je rodič či zákonný zástupce povinen si dítě na vlastní náklady z tábora vyzvednout. V takovém případě se peníze za 

zbytek tábora nevracejí. 
8) Škody na majetku způsobené vinou dítěte (zničený stan, sekyrka) hradí rodiče v plném rozsahu (nákup nového 

vybavení nebo oprava vybavení). 
9) Každý účastník vodáckého tábora na Slovensku musí mít sjednané cestovní pojištění či jiné pojištění, které bude 

krýt veškeré léčebné výlohy. V případě uhrazení zdravotních výloh ze strany The trip to fancy, z. s. jsou rodiče povinni 

uhradit tyto prostředky spolku v plné výši. Pojištění nemusí mít sjednané účastníci ze Slovenské republiky. 
10) Rodiče podpisem přihlášky souhlasí s tím, aby se jejich dítě samostatně, tedy bez dozoru, pohybovalo po městě 
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při celodenních výletech, kdy je dětem dáván tzv. rozchod. 
11) Při odjezdu na tábor je nutné odevzdat lékařské potvrzení ne starší než 2 roky a prohlášení o bezinfekčnosti ne 

starší než 1 den před předáním dítěte na tábor (postačí lékařské potvrzení z jiné akce, např. školy v přírodě) a také 

smlouvu o sjednaném cestovním pojištění (v případě tábora na Slovensku). Bez těchto dokumentů není možné dítě 

převzít. 
12) Příplatková akce „Adrenalin na motokárách“ nebo „Grafitový důl“ (ČR) je nepovinná. Druhá skupina bude mít 

jiný program. Cena této akce je 150,- Kč. V přihlášce zaškrtněte, mám zájem o příplatkovou akci. 

 


