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Storno podmínky 
Součást závazné přihlášky 

 

Rozpočet tábora je dimenzován na účast 54 dětí a většina plateb, jako jsou náklady na režii, dopravu, 
nájem, hygienické a zdravotnické prostředky, dárkové předměty apod., jsou hrazeny již několik týdnů 
před začátkem tábora. Když některé z dětí nejede, prodražuje se pobyt ostatních dětí, a proto není 
možné vracet celou částku zaplacenou za pobyt na táboře.  

Za zrušení účasti dítěte na letním táboře budeme účtovat storno poplatek ve výši podle následující 
tabulky: 

1 měsíc před odjezdem  2000 Kč Režijní náklady 

14 dní před odjezdem 2500 Kč Režijní náklady + potraviny 

1 týden před odjezdem 3000 Kč Režijní náklady + potraviny + pojištění 

 

Storno pobytu musí proběhnout pochopitelně před zahájením tábora a pobytu – ne v průběhu nebo 
dokonce po táboře. 

Při neomluveném nenastoupení dítěte na tábor se nevrací nic. 

Pokud zajistíte za své dítě náhradníka stejného pohlaví a přiměřeně stejného věku, který si obstará včas 
všechny potřebné dokumenty, bude vám vrácena celá částka. 

V případě zrušení pobytu méně než jeden týden před odjezdem nebo předčasného odjezdu dítěte 
z tábora (z důvodu nemoci), příp. pozdního příjezdu na tábor ze zdravotních důvodů (ve všech 
případech je nutné doložit potvrzením od lékaře) se vrací 80,-Kč/den. Toto neplatí v případě, že je dítě 
vyloučeno z táborového pobytu z důvodu závažného přestupku proti táborovému řádu (alkohol, drogy, 
kouření apod.) 

Organizátor tábora si vyhrazuje právo na zrušení odjezdu dítěte na tábor bez nároku na vrácení 
uhrazené částky za pobyt dítěte v případě, že nebudou předány odpovědné osobě všechny potřebné 
předepsané dokumenty (kopie kartičky pojišťovny, Prohlášení zákonných zástupců dítěte, Souhlas 
s ošetřením (viz dokumentace tábora) nejpozději při odjezdu na tábor. 

Žádost o storno platby (části platby) musí být doručena písemně na adresu spolku (stejná adresa jako 
na přihlášce). Veškeré změny musí být doloženy k závazné přihlášce pro případné kontroly účetnictví. 
Na základě této žádosti vám bude vrácena platba (část platby).  

Spolek pořádající letní tábor je nezisková dobrovolná organizace. Náš rozpočet je vyrovnaný, a nemáme 
tedy z čeho pokrývat ztrátu financí z důvodu nenastoupení i několika dětí k pobytu.  

 

 

 

Platné od 1.1.2020 


