Informace pro rodiče
Veškerá komunikace s rodiči před samotným konáním tábora probíhá výhradně elektronicky, všechny
podklady Vám budou zasílány prostřednictvím e-mailu, který uvedete v přihlášce. Proto Vás žádáme,
abyste i vy při komunikaci preferovali e-mail. Kontaktní e-mail - simona@sport-jedlova.cz
ORGANIZACE TÁBORA
Nástupní den
Při nástupu dítěte na tábor budeme požadovat příslušné dokumenty, které vám přišly po rezervaci emailem a to: vyplněný nástupní list, vyplněný lékařský posudek a kartičku pojišťovny, či její kopii, dále
pak individuální léky. Dokumenty si můžete také stáhnout z našich webových stránek. Bez těchto
dokumentů nebude dítě na tábor přijato!
Osobně a včas předejte dítě instruktorům. Informujte zdravotníka o zdravotním stavu dítěte,
nezapomeňte také na pravidelné léky pro dítě. V případě, že dítě nebude zdravé, může instruktor
odmítnout dítě převzít.
Odjezdový den
Dítě si vyzvedněte na stanoveném místě osobně a včas. Pokud víte, že bude dítě odjíždět z tábora
dříve, či nastupovat později, protože se tábor částečně kryje s termínem dovolené apod., prosíme,
abyste nás informovali předem. Pokud bude dítě vyzvedávat strýc, teta nebo Váš známý, napište
dotyčnému Váš písemný souhlas s tím, že mohou dítě vyzvednout a telefonicky nám tuto skutečnost
potvrďte. Nezapomeňte si od vedoucích převzít kartičku pojišťovny a ostatní dokumenty.

PŘIHLÁŠKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Přihlášku vyplňte prosím elektronicky co nejdříve (dle volné kapacity).
Podrobná data o platbě vám budou odeslána e-mailem po odeslání přihlášky.
Přihláška je akceptována až po zaplacení zálohy nebo celé ceny. Platbu uhraďte do 10 dnů po
vyplnění elektronické přihlášky - buď v hotovosti v Adrenalin parku Jedlová (oproti dokladu o
zaplacení) nebo převodem na účet.
Číslo bankovního účtu: 269401536/0300 - jako variabilní symbol uveďte datum narození účastníka a
do poznámky pro příjemce prosím uveďte název vybraného tábora a jméno a příjmení účastníka.
Nezapomeňte uhradit platbu za tábor včas.
Pokud budete potřebovat vystavit fakturu, pošlete nám na e-mail úplné fakturační údaje a my Vám
fakturu vystavíme (např. pro zaměstnavatele). Po skončení tábora Vám na vyžádání vystavíme
potvrzení o absolvování tábora Vaším dítětem.

DALŠÍ PODMÍNKY
Za ztrátu cenných věcí, které si dítě vezme s sebou na tábor, zodpovídají rodiče (prosíme, nedávejte
dětem žádné šperky, foťáky, přehrávače ani mobilní telefony).
V případě, že dítě během tábora způsobí škodu (rozbije okno apod.), je zákonný zástupce povinen
uhradit vzniklou škodu.
Zrušení aktivity ze strany účastníka:
Storno podmínky:
- storno 30 a více dnů před konáním tábora, vracíme 80% z uhrazené částky
- storno 14 a více dnů před konáním tábora, vracíme 70% z uhrazené částky
- při odhlášení dítěte méně než 14 dní před nástupem na tábor, činí storno poplatek 40% z celé
částky
- v případě nemoci či úrazu, který bude účastníkovi bránit v nástupu na tábor, je nutné
písemně zrušit přihlášku a doložit v obou případech lékařskou zprávu. V tomto případě činí
storno poplatek 20% z ceny tábora.
Zrušení aktivity ze strany poskytovatele:
Poskytovatel může před nástupem na tábor odstoupit od smlouvy nebo po nástupu na tábor
smlouvu vypovědět v následujících případech:
a) v důsledku tzv. “vyšší moci“, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, ani je předvídat. V tomto
případě, obdrží zákazník uhrazenou částku za tábor v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné
další náhrady.
b) v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků
ZDRAVOTNÍK, DIETNÍ I JINÁ OMEZENÍ
Děti, které trpí nejrůznějšími alergiemi, různými dietami či potravinovými alergiemi (bezlepková
dieta, mléčná či potravinové alergie atd.), se mohou tábora zúčastnit také.
Na táboře je po celou dobu přítomen kvalifikovaný zdravotník, který se o Vaše dítě postará. Dohlédne
na to, aby byly dítěti podány léky v dobu, ve kterou podány být mají. Zdravotníkovi projde rukou
lékařský posudek všech dětí, případná zdravotní omezení dítěte či upozornění na zdravotní stav se
pak dostane konkrétnímu vedoucímu Vašeho dítěte a ten se pak ve spolupráci se zdravotníkem o
Vaše dítě stará. Pokud je dítě silný alergik a při reakci mu musí být podána injekce, vždy ji má vedoucí
při sobě. Stejně tak vedoucí, který má v oddíle silného diabetika, neopustí středisko, aniž by měl u
sebe cukr, kolu či ovoce, pro případ, že by se dítě dostalo do hypoglykémie.

CO S SEBOU
Doporučujeme upravit seznam a počty podle délky tábora, předpovědi počasí a podle konkrétní
potřeby dětí. Kufr opatřete jménem dítěte. Každé dítě by si mělo své oblečení poznat.
S sebou spacák a karimatku!
Oblečení - Pyžamo, kraťasy, nátělník, čepice (příp. šátek), trička, mikina, tepláková souprava,

nepromokavé oblečení (zejména bunda), spodní prádlo, ponožky, plavky, sluneční brýle,
pláštěnka, sportovní obuv, náhradní obuv, přezůvky do ubytovny, plastová láhev 0,5 l - 0, 75 l,
baterka, menší batůžek, případně cyklistické rukavice. Prosíme sportovní oblečení a sportovní obuv!
Toaletní potřeby - ručník, zubní pasta, kartáček na zuby, kelímek na čištění zubů, mýdlo,
šampón, kapesníky (i papírové), hřeben, krém na opalování, dospívající děvčata hygienické
potřeby.
Dále doporučujeme - kapesné (v přiměřené výši na středisku se dají koupit sladkosti, zmrzlina apod.)
Co nedoporučujeme - zvažte, jestli s sebou dávat dětem na tábor mobilní telefony, v žádném
případě neberte fotoaparáty, tablety a jiné cennosti. Dítě mobilní telefon či fotoaparát může ztratit
při hrách v lese, či si jej na táboře poškodit. Toto doporučení zde uvádíme proto, že nejsme schopni
ručit za případnou ztrátu těchto věcí v průběhu programu (to se může stát i starším dětem) častěji
nikoliv odcizením, ale opravdu ztrátou, což pak může dítěti pokazit dojem z celého tábora.
Korespondenční adresa - Jedlová s.r.o., Rozhled 18, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím e-mailu simona@sport-jedlova.cz eventuálně na
telefonu +420 722 233 322 nebo +420 722 211 222.

