Podmínky přihlášení na BATAB CEV Viana
Podmínky pro vyplnění přihlášky:

1. Přihlášku na tábor vyplňuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
2. Všechny potřebné dokumenty na tábor podepisuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
3. Účastníkem tábora může být dítě ve věku 7 až 15 let, vzhledem k počtu účastníků nelze
na tábor přijmout dítě, které potřebuje osobní pedagogickou asistenci.
4. Dítě je možné přihlásit pouze na všech 7 dní tábora.
Podmínky pro úhradu Batabu:
1.

Platbu poukazu na tábor je nutno uhradit nejpozději do 5ti pracovních dnů od registrace na
bankovní účet Scholy Humanitas.
2. V případě zrušení pobytu přihlašovaného dítěte zákonným zástupcem do 30 dní před
zahájením tábora, činní STORNO poplatek 30% z celkové ceny tábora. Po zahájení tábora
propadá celá částka i v případě doložení zprávy od lékaře. V případě, kdy je přihlašované dítě z
tábora vyloučeno za nekázeň či hrubé porušování táborového řádu, propadá celá částka.

Ostatní podmínky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Začátek tábora je každý den v 8,00 hodin, ukončení je každý den v 16,00 hodin.
Místo každodenního srazu a rozchodu je před vchodem do klubu Scholy Humanitas.
Rodič je povinen dítě osobně přivést a vyzvednout (pokud to není v přihlášce uvedeno jinak).
V případě, že by dítě mělo přicházet a odcházet samo nebo s někým jiným, než je rodič, uvede
tak rodič v přihlášce.
Dítě bude v první den tábora seznámeno s programem tábora, s denním režimem, s řádem
tábora a s provozním řádem Scholy Humanitas. Při hrubém porušení těchto pravidel bude dítě
z tábora vyloučeno.
Dítě bude každý den vybavené podle aktuálního počasí a programu (oblečení, obuv, pláštěnka,
pití…).
V případě podezření, že dítě přišlo do kontaktu s nakažlivou nemocí nebo má samo nějaké
příznaky, rodič tuto skutečnost neprodleně nahlásí vedoucímu tábora a dítě přestane na tábor
docházet.
Za osobní, cenné věci a větší finanční hotovost vedoucí tábora neručí.
Součástí tábora je i dobrovolné přespání v noci z 27. na 28. 8. 2020 pod širým nebem na Nové
Vsi. V případě, že se dítě zúčastní tohoto přespání, uvede tak rodič v přihlášce. Dítě účastnící
se přespání bude vybaveno spacákem a oblečením vhodným k přespání v přírodě.
V den zahájení odevzdá rodič vyplněnou bezinfekčnost, potvrzení od lékaře o zdravotní
způsobilosti dítěte k účasti na táboře, kopii kartičky pojištěnce.
Závazným přihlášením na BATAB se rozumí odeslání přihlášky a odsouhlasení těchto
Podmínek přihlášení na BATAB.
Souhlasem s Podmínkami přihlášení na BATAB prohlašujete, že všechny údaje uvedené v
přihlášce jsou pravdivé.
Schola Humanitas a CEV Viana bude s osobními údaji nakládat v souladu se Zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem závazné přihlášky tak souhlasíte se
zpracováním osobních údajů pro potřeby Scholy Humanitas a CEV Viana a zároveň souhlasíte
se zobrazením přihlašovaného účastníka pobytu na fotografiích, videích či jiných médiích za
účelem prezentace a propagace centra.

Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 1. 4. 2022

