Přihláška na lezecké soustředění ve dnech
1. - 9. července 2022
Ve dnech 1. -9. 7. 2021 (pá - so) proběhne lezecké soustředění (tábor) pro děti z oddílu. Ubytování a strava bude zajištěna v rekreační
chatě Pláně. Pro děti bude připravena celotáborová hra, řada soutěží a lezeckých aktivit.
Termín:

Stravování:
Ubytování:
Doprava:
Cena:
Sebou:

Akci pořádá:

1. - 9. července 2022
sraz v pátek 1. července 2022 v 17:00 hod - rekreační chata Pláně (https://chataplane.cz/)
vyzvednutí dětí v sobotu 9. července 2022 po 14 hod - rekreační chata Pláně
plná penze (od páteční večeře do sobotního oběda), restaurace rekreační chaty Pláně
ve vedlejší budově u chaty Pláně
vlastní (dopravu zajišťují rodiče)
5.900 Kč, platba celkové částky nejpozději do 31. března 2022 (variabilní symbol 10)
- sportovní oblečení (něco co si může dítě ušpinit), dostatek náhradního oblečení
- pevnou obuv a tenisky (pro případ promočení)
- lezecké vybavení (kdo nemá, tomu půjčíme)
- batoh a větší umělohmotnou láhev na pití (toto bude na svačinu do skal)
- věci potřebné na osobní hygienu (ručník, kartáček, pasta, mýdlo, šampon, atd.)
- pláštěnku
- pokrývku hlavy a teplé oblečení
- přezůvky
- průkaz pojištěnce (kopie)
- kapesné dle uvážení
Horolezecký oddíl ALPICI, zapsaný spolek, IČO: 227 69 404
se sídlem: Dukelská 324, 289 24 Milovice
www.alpici.com
Číslo účtu: 290 021 4919/2010
Odpovědná osoba: Hlavní vedoucí tábora Jindřich Křenek
E-mail. Jindrich.krenek@seznam.cz Tel.: 774 56 14 66
oprávněn učit a přezkušovat sportovní lezecké znalosti a dovednosti v rozsahu kvalifikace instruktora sportovního lezení.
(lezení na umělých stěnách a lezení na skalních terénech do jedné lanové délky).

___________________________________zde_odstřihnout_________________________________________

Přihláška na lezecké soustředění ve dnech 1. - 9. července 2022
Jméno a příjmení dítěte:________________________________________________________________
Datum narození:_____________________________ Rodné číslo:_______________________________
Ulice:______________________________________________________________________________
Město:_____________________________________PSČ:____________________________________
Kontaktní e-mail:____________________________Telefon:__________________________________
Velikost trička:______________________________________________________________________
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Souhlasím, že výše uvedené dítě se zúčastní akce a souhlasím s tím, že může být převáženo soukromým
vozidlem členů oddílu.
Jméno a příjmení:__________________________________________________________________________
Výše uvedené dítě je: mým synem* - mou dcerou* - jiný vztah*(uveďte jaký):

V______________ dne ____________

(*nehodící se škrtněte)

__________________________________
vlastnoruční podpis zákonného zástupce

Všeobecné podmínky akce
1. SMLOUVA
Vzájemný smluvní vztah mezi HO Alpici,z.s., zastoupenou Jindřichem Křenkem a klientem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je
upraven těmito "Všeobecnými podmínkami", které jsou závazné pro obě strany. HO Alpici, z.s. zprostředkuje služby v rozsahu a za podmínek
dle stanoveného programu organizované akce.

2. PŘIHLAŠOVÁNÍ
Smluvní vztah vzniká podáním ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY současně se ZAPLACENÍM celkové ceny tábora. Přihlášky se podávají
v elektronické podobě.

3. CENA ZAPLACENÍ
Cena tábora je cenou sjednanou dohodou mezi HO Alpici,z.s. a klientem. Společně se závaznou přihláškou se platí částka ve výši 5.900 Kč.
Částku je nutné uhradit nejpozději do 31. března 2022. Úhradu za tábor je možno platit nejlépe na účet 2900214919/2010, nebo osobně.

4. STORNOVACÍ POPLATKY
Při zrušení účasti budou klientovi vráceny zaplacené poplatky snížené o stornovací poplatky, a to takto:
* 50% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 29 -15 dnů před začátkem tábora,
* 75% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 14 - 8 dnů před začátkem tábora,
* 100% z celkové ceny při odhlášení od 7 dne před začátkem tábora.
Rozhodující pro účtování stornovacího poplatku je den informace o zrušení účasti. Stornovací poplatek se neplatí v případě, že klient vyšle
náhradníka. Omluvena může být pouze nemoc klienta, řádně potvrzená lékařem. V tomto případě se odečte 40% z celkové ceny. Klient
organizované akce musí uplatnit nárok na vrácení peněz nejpozději do 14 dnů po skončení organizované akce. Je-li klient nucen ze zdravotních
důvodů opustit tábor během jeho konání, má právo uplatnit do 30 dnů po jeho ukončení nárok na vrácení přímo nevynaložených výdajů
(vstupné apod.), snížených o náklady spojené s organizovanou akcí pokud je za klienta bude hradit HO Alpici,z.s. Pokud klient svévolně
opustí tábor z jiných důvodů než zdravotních, nemá nárok na vrácení nespotřebovaných nákladů a výdajů. Nezletilé dítě do 18 let je oprávněno
opustit tábor nebo zájezd před jeho ukončením pouze v doprovodu svých zákonných zástupců. Při vyloučení účastníka z táboru z důvodu
zvlášť nevhodného chování apod. se nevracejí žádné peníze.

5. ZRUŠENÍ TÁBORA
HO Alpici,z.s. má právo na zrušení tábora při nedostatečném počtu účastníků.

6. DOKLADY
Účastník tábora musí předložit kopii kartičky zdravotní pojišťovny a účastník starší 15 let také platný občanský průkaz.

7. ZODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY TÁBORA
Na pořádaných akcích HO Alpici,z.s. přebírají odpovědnost za bezpečnost klientů hlavní vedoucí spolu s ostatními vedoucími. HO Alpici,z.s.
neručí za majetek klientů v případě poškození, ztráty či krádeže. Za způsobilý zdravotní stav ke dni odjezdu zodpovídají rodiče (zákonní
zástupci) účastníků mladších 18 let. Způsobilost a některé další údaje potvrzují klienti (resp. jejich rodiče) do potvrzení, které odevzdají
při nástupu.

8. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ HO Alpici,z.s. si vyhrazuje právo na změnu personálního zajištění tábora.
9. POJIŠTĚNÍ
Ú R A Z O V É P O J I Š T Ě N Í - N a Č H S s e v z t a h u j e ú r a z o v é p o j i š t ě n í p o j i š ť o v n y K o o p e r a t i v a , a to
na základě rámcové smlouvy č. 4950050842 uzavřené mezi pojišťovnou Kooperativa a Českým olympijským výborem.
Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při akcích, jejichž organizátorem je ČHS, komise
ČHS, oddíl ČHS apod. Pojištění se vztahuje na úrazy v ČR i v zahraničí.
Pojištění platí automaticky, členové si je nemusí sjednávat.

10. REKLAMACE
Jestliže klient zjistí, že služba poskytovaná HO Alpici,z.s. neodpovídá službě nabízené v okamžiku přihlášení na tábor, může uplatnit své právo
na reklamaci. Klient je povinen uplatnit reklamaci ústně nebo písemně a bez zbytečného odkladu. Jeho právo zanikne, nebylo-li uplatněno
do 30 dnů od ukončení tábora. Jestliže není možné vyřídit reklamaci ihned, sepíše odpovědný pracovník HO Alpici,z.s. záznam, obsahující:
osobní data klienta, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení. V průběhu tábora lze vadu služeb reklamovat přímo u hlavního
vedoucího zájezdu. Zástupce HO Alpici,z.s. je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne
ukončení tábora.

11. SOUHLAS RODIČŮ
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zpracováním fotografické dokumentace svého dítěte k propagačním účelům HO Alpici,z.s..
Dále souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků, v případě ošetření dítěte u lékaře nebo v nemocnici.

