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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  PRO DĚTSKÉ TÁBORY A AKCE PRO DĚTI 
                                                                                             Rezervační číslo: 

Název akce: Termín akce: 
ÚČASTNÍK – dítě 

Jméno a příjmení: Zákonný zástupce: 

Datum narození (dítěte): Rodné číslo (dítěte): 

Adresa (ulice, město a PSC): 

Telefon zákonný zástupce: 

E-mail zákonný zástupce: 

Místo odjezdu na tábor: Místo příjezdu z tábora: 

 

Místo odjezdu a příjezdu je nutné vyplnit již při podpisu přihlášky. Některá nástupní místa garantujeme pouze při dodržení 
určitého počtu zájemců. Více naleznete v informacích o dopravě u jednotlivých akcí – nástupní místa. Z technických dů ů 
nahlášená místa dodateč ě ě

Sleva (typ slevy):                              

Jiná sdělení: 
 

Společné ubytování a umístění do oddílu můžeme potvrdit pouze s jedním dalším účastníkem – kamarádem a pouze dětem 
stejného pohlaví a ne většího věkového rozdílu než jsou 3 roky. Starší účastník bude vždy ubytován a umístěn k mladšímu. 
Umístění do družin (barev) nemůžeme bohužel předem garantovat nikomu. Více informací na www.veselaspolecnost.cz. 

   Uděluji souhlas pro Přátele Veselé společnosti, z.s. IČ:22823751, aby ve smyslu nařízení č. 627/2016 o ochraně osobních údajů  
   fyzických osob zpracovávali údaje uvedené v této přihlášce pro účel rezervace a zajištění tábrového pobytu. 

 
    Datum:                                                                                                   PODPIS:  

Datum:  PODPIS  

(zákonného zástupce): 
1. Vyplňte hůlkovým písmem silně orámovanou část příhlášky (do ostatních částí nic nevpisujte!). 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte do kanceláře (osobně, poštou nebo mailem) nejpozději do termínu ukončení 
rezervace. Pokud uplatňujete jakoukoliv slevu, napište toto do kolonky „Sleva“. Po potvrzení přihlášky již nelze slevu uplatnit. 

2. Nejpozději do 7 dnů od zaslání přihlášky na akci je nutné zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny (po zaslání přihlášky 
obdržíte na uvedený email platební pokyny. Úhradu poveďte hotově v kanceláři nebo převodním na bankovní účet (viz. platební 
pokyny). V případě příspěvku zaměstnavatele vystaví organizace přímo zaměstnavateli fakturu. Do kolonky „Jiná sdělení“ prosíme 
uveďte přesné fakturační údaje (adresa, IČO, DIČ). V případě, že žádáte o vystavení faktury, neplaťte zálohu. 
3. Po zaplacení zálohy nebo zaplacení vystavené faktury obdržíte obratem potvrzenou přihlášku jako doklad o zařazení na 
požadovanou akci a další informace. 

Cena: Záloha: 

Sleva/příplatek: Zaplacena dne: 

Sleva/příplatek: Doplatek: Uhradit do: 

Cena celkem: Zaplacen dne: 

 
Razítkem a podpisem potvrzujeme tuto závaznou přihlášku. 

 
 
 
 
 
 

 
Datum odeslání potvrzené kopie: 

 

mailto:tabory@veselaspolecnost.cz
http://www.veselaspolecnost.cz/
http://www.veselaspolecnost.cz/


 

1. PŘIHLÁŠKA A POTVRZENÍ ÚČASTI 
a) Za nezletilé děti musí vše ohledně dětského tábora nebo akce (dále jen akce) vyřizovat a podepisovat zákonný zástupce dítěte.  
b) DT může zákonný zástupce dítěte (dále jen klient) rezervovat osobně v kanceláři spolku Přátel Veselé společnosti (dále jen 

organizace), telefonicky, mailem nebo prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách organizace. Poté bude 
každému přiděleno rezervační číslo a bude emailem vyrozuměn o termínu platnosti rezervace  a dalším postupu.  

c) Klient musí vyplnit přihlášku na akci a do konce rezervační doby ji doručit nebo zaslat do kanceláře organizace.  
d) V případě, že přihláška je organizaci doručena až po lhůtě rezervace, případně je-li vyplněna neúplně anebo v rozporu s těmito 

podmínkami či podmínkami pro pořádání akce organizací, je organizace oprávněna tomuto klientovi zrušit jeho rezervaci. Stejné 
oprávnění má organizace v případě doručení přihlášky bez následného zaplacení zálohy (viz. bod 2).  

e) Organizace obratem po zaplacení zálohy nebo zaplacení vystavené faktury zašle e-mailem klientovi potvrzení o zařazení na 
požadovanou akci a další informace. 

2. PLACENÍ 
a) Do 7 dnů po odeslání přihlášky do organizace je nutné zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny akce na základě platebních pokynů, 

které klient obdrží mailem s potvrzením rezervace. Přihláška bez zaplacené zálohy je považována za neúplnou (viz bod 1d) a 
nemůže být potvrzena.  

b) Doplatek ceny musí být zaplacen do 30 dní před zahájením akce.  
c) V případě rezervace v době kratší než 30 dní před začátkem akce, je do 7 dnů po odeslání přihlášky do organizace nutné zaplatit 

celou cenu akce.  
d) V případě neuhrazení plné ceny akce, nemůže být klient (dítě) k účasti na této akci přijat. 

3. ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB 

a) Organizace je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému rozsahu v případě, že nastanou nepředvídané 
změny podmínek pro pořádání akce, které organizace úmyslně nezpůsobila a pokud tyto změny neovlivní celkový charakter akce. 
Takové změny je organizace povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu.  

b) Nesouhlasí-li klient s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu zrušit účast (do 2 dnů od oznámení změny organizací). 

4. ZRUŠENÍ ÚČASTI ZE STRANY KLIENTA 

a) Klient je oprávněn zrušit účast kdykoli před zahájením akce. Zrušení účasti musí být provedeno písemně nebo mailem. Pro určení 
data zrušení účasti je rozhodující datum doručení písemného nebo elektronického oznámení o zrušení. 

b) Storno poplatky se účtují za každého přihlášeného účastníka akce z celkové ceny akce podle doby mezi stanoveným začátkem akce 
a datem zrušení účasti, a to v následující výši: 

více než 45 dní 150,- Kč 14 až 8 dní 60% ceny akce 

45 až 30 dní 300,- Kč 7 až 4 dny 80% ceny akce 

29 až 15 dní 40% ceny akce 3 dny a méně 100% ceny akce 

 
5. ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY ORGANIZACE 

a) Organizace je oprávněna zrušit akci v těch případech, kde není dodržen minimální počet účastníků akce anebo jestliže uskutečnění 
akce není ani po vyčerpání všech možností z důvodů překročení hranice hospodárnosti proveditelné, a to nejpozději 14 dnů před 
začátkem akce. 

b) Je-li uskutečnění akce konkrétně ztíženo, či nastanou-li nepředvídatelné mimořádné okolností, které nebylo možno při uzavírání 
smlouvy předvídat, je organizace oprávněna zrušit akci. 

c) Ve všech výše uvedených případech bodu 5 obdrží klient peníze, které zaplatil za akci zpět.  


