Tato část zůstává zákonným zástupcům!
--------------------------------Informace o společnosti pořádající ŠVP
Sportlines s.r.o., Květnového vítězství 938/79, Praha 4 – Háje, 149 00
IČ: 276 22 959, DIČ: CZ27622959, www.sportlines.cz, www.pobyty-pro-skoly.cz

Informace o pobytu
Termín: 15.-19.6. 2015
Hotel Krakonoš, Benecko 59, 512 37 Benecko
Cena ŠvP: 2 900 Kč

Tuto část odevzdejte do školy nejpozději do: 14.11. 2014
---------------------------------------------------------------------

Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………………………………………….
Datum narození…………….………………………………………………………………………………………………………

Bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Škola:…..…………………………………………………Třída:…………………Zdrav. pojišťovna:....………………….

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu 5x denně (vč. pitný režim), 4 instruktory, zdravotníka včetně lékárny,
ubytování a stravu pro daný počet pedagogů (2), noční hlídání, program včetně materiálního vybavení.
Cena nezahrnuje: pojištění na storno pobytu v případě nemoci ( 65 Kč)

Cena je napočítaná na 49 dětí. V případě menšího nebo většího počtu dětí bude cena přepočítaná.

Jméno a příjmení zákonného zástupce:…………………………….…………………………………………………..
telefon:…………………………………………….. email: .……………………………………………………………………..

Cena pobytu bude stanovena podle počtu vybraných přihlášek ( = počet žáků pro vystavení zálohové faktury).

Zálohu 1 000 Kč nutno zaplatit do 14.11. 2014 na účet školy číslo 2016970000 / 6000,
specifický symbol 201505, nezapomeňte uvést variabilní symbol žáka.
Doplatek ve výši 1 900 Kč nutno zaplatit do 30.4. 2015 na účet školy viz. výše + stejný
specifický symbol.
Odhlášení dítěte ze ŠvP je možné kdykoliv, a to za následujících storno podmínek (minimálně však
1 500,- Kč)
10% z ceny pobytu při zrušení účasti do 60 dnů před zahájením pobytu
30% z ceny pobytu při zrušení účasti do 30 dnů před zahájením pobytu,
50% z ceny pobytu při zrušení účasti do 21 dnů před zahájením pobytu
75% z ceny pobytu při zrušení účasti do14 dnů před zahájením pobytu
85% z ceny pobytu při zrušení účasti do 7 dnů před zahájením pobytu
100% z ceny pobytu při zrušení účasti do 3 dnů a méně před zahájením pobytu

V případě náhlého onemocnění či úrazu před odjezdem a následného zrušení pobytu bude dítěti
na základě lékařské zprávy vrácena původní částka ponížená o cenu dopravy a programu ve výši
1 500,- Kč (lékařská zpráva musí být vystavena s datem starším, než je datum odjezdu na pobyt).
V případě odjezdu z pobytu díky onemocnění či úrazu bude dítěti vrácena částka za nevyužité služby
(ubytování a strava).
Pojištění na storno pobytu
V ceně pobytu může být zahrnuto i pojištění na storno pobytu z důvodu nemoci. Toto pojištění
se vztahuje na zrušení pobytu pouze před odjezdem a pro nárokování pojistného plnění je potřeba
lékařská zpráva. Pojišťovna poté vyplácí na účet rodičů až 80% výše storna.

Deníky z pobytu
Každý den si můžete přečíst aktuální informace z téhož dne a shlédnout fotografie. Dočtete se, jak
vaše ratolesti tráví čas a zda jsou spokojené. Stačí navštívit www.pobyty-pro-skoly.cz, kliknout na
odkaz „Deník z pobytu“, následně na „Všechny zápisky“ (první žlutý štítek nad deníkem),
zaregistrovat se a vybrat ze seznamu škol a termínů tu správnou a pak už se jen začíst do deníku.

Mám zájem o pojištění na storno pobytu.
Záloha bude činit 1 000 Kč + 65 Kč (pojištění).
Nemám zájem o pojištění na storno pobytu.
Záloha bude činit 1 000 Kč .

Závazně přihlašuji svého syna/dceru na akci ve výše uvedeném termínu.
Dostal jsem informace o náplni zájezdu, dopravě, ubytování a stravování a storno podmínkách.
Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby zajištění akce (jméno, adresa, rodné číslo, datum
narození) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Jsem si vědom(a) toho, že na akci nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a
žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám před
odjezdem.
Dále svým podpisem souhlasím uhradit eventuální škodu, kterou způsobil účastník v dopravním prostředku nebo
v ubytovacím aj. zařízení, kde došlo k čerpání služby zajištěné dle smlouvy.
Zavazuji se k individuálnímu odvozu svého dítěte ze školy v přírodě před stanoveným termínem návratu, pokud to
budou vyžadovat zvláštní okolnosti, zejm. onemocnění.

Při odjezdu na zájezd odevzdám:
průkaz zdravotní pojišťovny (kopii)
potvrzení o bezinfekčnosti,
léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde jejich přehled a také způsob užívání,
podpis ZZ).
V

dne

------------------------------------------------------------------podpis zákonných zástupců žáka

