Open English příměstský tábor 2019
Na Vyhlídce 840
26601 Beroun

IČ: 69467528
Tel. 603118870
Email: martina@open-english-beroun.cz

Open Your
and
Your Child’s Future
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, PLATBA, STORNO a další informace
 Přihláška, platba a storno: Rezervace místa na táboře je možná po podání přihlášky a zaplacení
buď zálohy nebo celé částky (dle informace v emailu, dle termínu přihlášení).
 Záloha ve výši 50 % z ceny tábora je vratná pouze v případě, že dítě bude písemně odhlášeno do
1.6.2019. Po tomto termínu činí storno již 100 % částky.
 V případě onemocnění je možné určit si náhradníka odpovídajícího věku.
Další info
 Při nástupu na tábor budeme požadovat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte
(platné jeden rok), kopii zdravotního průkazu pojištěnce a prohlášení o bezinfekčnosti (datované
dnem nástupu na tábor).
 Lektorky si děti budou přebírat mezi 8:00 – 8.30 hod. a k vyzvednutí budou mezi 17:00 – 18:00
hod.
 V případě, že dítě bude vykazovat známky onemocnění (zvýšená teplota, kašel apod.) mají
lektorky právo dítě na tábor nepřijmout. Při projevech onemocnění v průběhu dne, budou
lektorky kontaktovat rodiče.
 Pokud nesouhlasíte s uveřejněním fotografií či videa Vašeho dítěte pořízených při činnosti na
táboře na webových stránkách, nástěnkách a letácích Open English Beroun, uveďte to do
přihlášky nebo písemným oznámením při nástupu dítěte na tábor.
 O děti se budou starat zkušení lektoři a pedagogičtí pracovníci.
 Pokud děti užívají léky, prosíme o přesný rozpis dávkování.
 Dětem s sebou na každý den malý batůžek, láhev na pití, plavky, ručník. Děti oblékejte do
pohodlného oblečení a dle počasí, taktéž dětem připravte náhradní oblečení s sebou, pohodlnou
obuv.
 Svačiny a pitný režim jsou zajištěny.
 Obědy budou zajišťovány z Pizzerie Domino dle předem vybraného jídelního lístku nebo si děti
přinesou jídlo z domova. Obědy se budou hradit zvlášť.
 Děti budou využívat areál Open English a přilehlého okolí, zajímavých míst v Berouně a o
plánovaných výletech budete vždy dopředu informováni.
 Pokud budete chtít, aby dítě opustilo tábor bez doprovodu osoby uvedené v přihlášce, musí mít
od zákonného zástupce podepsaný následující souhlas: „Souhlasím s tím, aby moje dcera/syn
(jméno dítěte) odešla/odešel po skončení programu dne …. sama/sám bez doprovodu a v této
době již za něj přebírám plnou zodpovědnost.“ Podpis zákonného zástupce.
 Součástí tábora je celotýdenní hra.
 Ostatní důležité informace si budeme vždy aktuálně předávat ráno při převzetí dětí.

Podpis zákonného zástupce
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