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Pořadatel přebírá od zákonného zástupce dítě na dobu trvání tábora a přebírá na tuto dobu za dítě
zodpovědnost. Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání tábora pouze jeho zákonným
zástupcům uvedeným v přihlášce na tábor, popř. osobě písemně zmocněné zákonným zástupcem
podepsaným na přihlášce na tábor.
Rodiče (zákonní zástupci) účastníků souhlasí s tím, že převezmou dítě v době trvání tábora zpět
neprodleně po výzvě hlavního vedoucího v těchto případech:
o zhorší-li se zdravotní stav dítěte tak, že léčení nebude vhodné v prostorách areálu tábor
o nebude-li zjištěno, že dítě je těžký enuretik
o nebude-li respektovat „Táborový řád“ a pokyny výchovných pracovníků
o svévolně opustí areál tábora
o dítě bude užívat, přechovávat nebo donášet do tábora cigarety, alkoholické nápoje nebo jiné
omamné a jinak nebezpečné látky
o bude-li svou agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečné ostatním účastníkům tábora
o bude-li mu prokázána krádež nebo úmyslné poškození cizího majetku úmyslně nebo z hrubé
nedbalosti

V případě vyloučení dítěte z tábora z výše uvedených důvodů hradí rodiče nebo zákonný zástupce veškeré náklady spojené s
ukončením pobytu. Pořadatel nevrací odpovídající část účastnického poplatku. V případě rozhodnutí hlavního vedoucího
tábora o ukončení pobytu dítěte zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z tábora nejpozději do konce téhož dne.
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V případě, že při nástupu na tábor bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých
hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu do účinného odstranění
pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele pobytu.
Při odjezdu na tábor je nutné, aby doprovod dětí odevzdal tyto doklady (bez nich nemůžeme dítě na
tábor přijmout):
o kopie průkazky zdravotní pojišťovny
o posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
o řádně vyplněné a podepsané „Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti“ (ne
starší 1 dne).
Zákonný zástupce je povinen při odjezdu předat léky, které dítě pravidelně užívá (včetně dávkování).
Dítě je závazně přihlášeno až po obdržení celé částky za pobyt. Zrušení pobytu ze strany zákonného
zástupce je nutné učinit písemně e-mailem : lptletiste@gmail.com a podléhá níže uvedeným storno
poplatkům. Pro určení doby zrušení pobytu je rozhodující doručení oznámení o zrušení pobytu dítěte
na LDT u pořadatele.
Storno poplatky:
o při stornování v období od 30 do 15 dne před začátkem zájezdu:
50% celkové ceny zájezdu o při
stornování v období od 14 do 7 dne před začátkem zájezdu:
80% celkové ceny zájezdu o při
stornování v období od 6 dnů a méně před začátkem zájezdu:
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100% celkové ceny zájezdu

o Při zajištění náhradníka storno poplatky neúčtujeme.
Zákonný zástupce souhlasí s tím, že z důvodu prevence krádeží a ztrát bude finanční hotovost uložena
v trezoru a vydávány dětem podle potřeby. Za cennosti neuložené do trezoru nejsme schopni ručit a
neručíme. Zákonný zástupce souhlasí s tím, že z důvodu bezpečnosti budou dětem odebrány nože a
jiné podobné předměty. Tyto budou vydávány dětem k použití jen v případě potřeby při organizované
činnosti.
Zákonní zástupci dítěte souhlasí se shromažďováním osobních údajů dítěte a jejich zákonných zástupců za účelem
jednotné evidence táborníků - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, NEZBYTNÝCH PRO ÚČAST DÍTĚTE
NA LETNÍM TÁBOŘE
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