PRAVIDLA PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ NA ZDT 2021
Pořádající o.s. KOLT má jediný cíl, a tím je tábor plný spokojených dětí: úspěšný průběh tábora bez nemocí či
úrazů, hezké počasí a dobré sněhové podmínky, splněný táborový program a šťastné děti, které se domů
vrací s úsměvem na tváři  To je to, proč tábory děláme!
O naše tábory je každoročně velký zájem, který bohužel převyšuje kapacitu jednotlivých turnusů. Proto se
většinou nedostane na všechny děti, které by rády na náš tábor jely, což nás pochopitelně mrzí. Pořadatel
přitom chce a potřebuje mít plnou chatu, protože za každé lůžko na chatě i místo v autobuse platí (bez
ohledu na to, jak moc jsou chata / autobus zaplněny).
Každoročně se přitom stává, že někteří rodiče chtějí nebo potřebují z nejrůznějších důvodů pobyt dítěte
následně stornovat. Čím později (blíže k táboru) se to stane, tím složitější je pro pořadatele je takovou
situaci vyřešit (má např. už naplánované rozmístění dětí do pokojů na chatě) a sehnat na uvolněné místo
náhradníka. A dokonce nejsou výjimkou ani případy, kdy se rodiče ani neobtěžují pořadatele informovat, že
o tábor ztratili zájem! Prázdné místo přitom znamená smutné jiné dítě, které jet chtělo!
Právě proto se proti riziku rušení účasti dětí pořadatel brání zavedením jasných pravidel a stornopoplatků.
Přihlášením dítěte na náš tábor rodiče tato pravidla berou na vědomí a souhlasí s nimi:
1. Základními podmínkami pro to, aby dítě vůbec mělo rezervované místo na táboře, je zaslání
vyplněné e-přihlášky dítěte a současně minimálně zálohy ve výši 1.000 Kč. Za předpokladu, že v tu
chvíli není naplněna kapacita tábora, pak je splněním obou těchto podmínek dítě platně přihlášeno.
V okamžiku, kdy pořadatel tábora přihlášení dítěte rodičům potvrdí, má dítě místo na táboře
zarezervované. POZOR, potvrzení přihlášení přijde rodičům emailem od Lukmena – neplést
s potvrzením o přijetí e-přihlášky, které zasílá automat po odeslání webového formuláře.
2. Záloha slouží jako jistina pro případ, že si rodiče účast dítěte později „rozmyslí“ a pořadatel bude
zbytečně blokovat místo na táboře, které by jinak mohl obsadit jiným dítětem. V takovém případě
záloha poslouží jako stornopoplatek (viz dále).
3. Kapacita tábora (chaty) je omezená a většinou se naplní velice rychle. Při přihlašování platí základní
pravidlo „Kdo dřív splní obě podmínky přihlášení, ten jede“.
4. Ačkoliv při přihlašování obecně platí pořadí, v jakém byly děti přihlášeny (splněním obou podmínek
přihlašování viz bod 1), pořadatel tábora si vyhrazuje právo upravit pořadí dětí podle svých potřeb.
Přednost mohou mít stálí účastníci tábora, děti členů party vedoucích či blízkých osob nebo
sourozenci platně přihlášených dětí, kteří by zůstali tzv. pod čarou. Roli může hrát i věková skladba
hochů / děvčat v závislosti na rozmístění dětí na pokojích.
5. Dokud nebude přihlášení dítěte (tedy zarezervování místa na táboře) rodičům potvrzeno (emailem
od Lukmena), není dítě přihlášeno! Ale i naopak – pokud bylo přihlášení dítěte rodičům potvrzeno a
následně je za ně včas zaplacen doplatek, pak nemůže dítě o místo na táboře přijít.
6. Pokud bude přihlášení dítěte z kapacitních či jiných důvodů pořadatelem odmítnuto (viz bod 4),
budou rodičům okamžitě vráceny všechny zaslané peníze (pokud rodiče nevyjádří zájem ponechat
dítě mezi náhradníky a peníze zatím nevracet).

STORNO DO 31.1.2021
7. Pokud rodiče uhradili více, než 1.000 Kč a současně projeví zájem účast dítěte stornovat, bude jim
vrácen přeplatek nad částku 1.000 Kč. Na zbylých 1.000 Kč se pohlíží jako na zálohu, viz dál bod 9.

8. Nejpozději do 31.1.2021 musí být zaslán na účet pořadatele tábora doplatek do plné ceny tábora.
Pokud doplatek zaslán nebude, má se za to, že rodiče o účast dítěte ztratili zájem. Takto uvolněné
místo bude ihned nabídnuto jinému zájemci.
9. Záloha bude rodičům vrácena pouze v případě, že se budou aktivně podílet na zajištění náhradníka.
V opačném případě záloha poslouží jako stornopoplatek.

STORNO OD 1.2.2021
10. Od 1.2.2021 je případný stornopoplatek za zrušení účasti na táboře roven plné ceně tábora
(pořadateli zbylo prázdné místo a má velmi malou šanci toto místo obsadit náhradníkem).
Pořadatel tábora sice může na odůvodněnou žádost rodičů část peněz za výjimečných okolností
vrátit (může přitom přihlédnout k termínu a důvodům odhlášení, možnosti zajistit na uvolněné
místo náhradníka apod.), na vratku ale nicméně není nárok.
11. Důvody odhlášení dítěte jsou z pohledu pořadatele tábora naprosto irelevantní, přestože mohou
být lidsky pochopitelné (onemocnění, úraz, karanténa apod.). Většina výdajů pořadatele (pronájem
chaty a autobusu, nákup surovin, příprava programu, režijní náklady) musí být uhrazena bez ohledu
na to, kolik dětí nakonec na tábor pojede. Doporučujeme proto rodičům zvážit individuální
pojištění stornopoplatků, které nabízí každá komerční pojišťovna. Pořadatel jako nezisková
organizace takové služby neposkytuje.

COVID
Ačkoliv aktuální epidemická situace v době spuštění přihlašování na zimní tábory 2021 není příznivá,
je třeba tábory plánovat dopředu. O.s. KOLT předpokládá, že se naše tábory v termínu jarních
prázdnin 2021 uskuteční v plném rozsahu a bez omezení.
Pokud se nebude moci dítě z důvodu nákazy či karantény tábora zúčastnit, platí pro takové storno
pravidla ad 10. a 11. výše. Pokud ale bude celý tábor předem zrušen z důvodu nepříznivé
pandemické situace a/nebo zákazu státních orgánů, budou rodičům vráceny veškeré uhrazené
peníze (tzn. včetně zálohy) s výjimkou režijního poplatku 200 Kč za dítě. Tento poplatek by sloužil
k úhradě marně vynaložených nákladů souvisejících s přípravami na tábor, které již probíhají a které
jsme nuceni zaplatit bez ohledu na to, zda se tábor uskuteční.

V Praze 29.10.2020

…………………………………………………………………
Lukáš „Lukmen“ Bezděk
jednatel o.s. KOLT
hlavní vedoucího 2. turnusu ZDT 2021

