Platební a storno informace
Po potvrzeném přijetí on-line přihlášky je nutné provést platbu na účet: 2300193608/2010
Cena tábora:
4600,- Kč 
pro osoby s trvalým pobytu v Pardubicích, nebo v těchto obcích:
Doubravice, Ohrazenice, Semtín, Popkovice, Rosice nad Labem, Trnová, Svítkov, Dražkovice, Nemošice, Mnětice,
Drozdice, Černá za Bory, Staré Čívice, Lány na Důlku, Opočínek, Hostovice, Nové Jesenčany, Staročernsko, Žižín)

4900,- Kč - 
pro osoby bez trvalého pobytu v Pardubicích, nebo v těchto obcích:
Doubravice, Ohrazenice, Semtín, Popkovice, Rosice nad Labem, Trnová, Svítkov, Dražkovice, Nemošice, Mnětice,
Drozdice, Černá za Bory, Staré Čívice, Lány na Důlku, Opočínek, Hostovice, Nové Jesenčany, Staročernsko, Žižín)

Variabilní symbol: čtyři čísla za lomítkem v rodném čísle dítěte
KS: 16
Uhradit nejpozději do 30. 4. 2020
Storno podmínky
V případě, že uhradíte celý poplatek za letní dětský tábor a následně vznikne situace, kdy je zapotřebí
vystornovat pobyt dítěte, je zde přehled storna.
· Při zrušení pobytu dítěte do konce dubna, vrací se celá část uhrazených plateb.
·
Při zrušení pobytu dítěte do konce května, vrací se 75% z uhrazených plateb.
·
Při zrušení pobytu dítěte do konce června, vrací se 50% z uhrazených plateb.
 e všech případech platí, pokud najdeme náhradníka, bude vám vrácena celá uhrazená částka. Po
V
těchto termínech individuální dohody dle okolností.
Jestliže probíhající tábor musí účastník ze zdravotních důvodů předčasně ukončit, zavazuje se mu
poskytovatel akce vrátit část platby ve výši 100,- Kč za každý celý den neúčasti. Při bezdůvodném ukončení
pobytu dítěte v průběhu tábora vracíme 0,-Kč. Při neomluveném nenastoupení dítěte na tábor vracíme 0,-Kč.
Případná vratka storno poplatků vám bude vrácena po dohodě a písemném potvrzení na Vámi uvedený účet.
Můžete si sjednat pojištění proti storno poplatkům u některé z pojišťoven. Bohužel, již před táborem jsou
uhrazené poplatky za tábořiště, objednaná doprava, nakoupený provozní materiál, dle počtu účastníků
objednané potraviny. Maximálně se však pokoušíme vyjít vstříc rodičům a především dětem.
Manipulační poplatky - zdravotnické
V případě, že Vaše dítě bude ošetřeno ve zdravotnickém zařízení na pohotovosti, dostane na regulační
poplatek vystavenou fakturu na své jméno a rodiče jsou povinni tuto částku uhradit bezprostředně po příjezdu a
obdržení faktury.
Úhrada pobytového tábora vaším zaměstnavatelem
Tábor lze uhradit pomocí zaměstnaneckých benefitů, může se jednat o kompletní či částečnou úhradu. V
případě této situace pošlete v emailové zprávě informaci o způsobu platby a přesné fakturační údaje na email
Tyna@slunickopardubice.cz. Do předmětu zprávy napište tato slova “Způsob platby xxxx xxxxx xxxxx”
místo křížků VS a celé jméno dítěte.
Fakturu připravíme a v pdf formátu zašleme na Váš email či email účetního Vaší společnosti (je možné i
poštou).

