Příměstské tábory v BRuNO family parku
Všeobecné podmínky
-

přihláška je závazná v den zaplacení účastnického poplatku v plné výši ceny tábora.

Na všech táborech platí (není-li uvedeno jinak):
-

program probíhá denně od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30:00 hodin. Děti je možné
přivést ráno mezi 7:30 a 8:00 a odpoledne vyzvednout v 16:30.
v ceně tábora jsou zahrnuty všechny výdaje s táborem spojené, stravování, které
probíhá 3x denně (svačina, oběd, svačina) a pitný režim po celý den bez omezení
program táborů probíhá obvykle v centru BRuNO family parku, ale i na přilehlých
hřištích a v okolí (pěší výlet)
po skončení tábora budou k dispozici fotky z akce ke stažení z online úložiště.
doporučujeme dětem nedávat drahé oblečení, mobilní telefony, cennosti apod. Za
případné ztráty či poškození nenese BRuNO family park žádnou odpovědnost.

V den nástupu
V den nástupu dítěte na příměstský tábor prosím odevzdejte následující:
- kopii průkazky zdravotní pojišťovny
- prohlášení o bezinfekčnosti
- pravidelné a nutné léky (antialergika, atd…)
- zdravotní dotazník (vyplňuje zákonný zástupce)
- prohlášení o odchodu dítěte – pouze pokud bude dítě odcházet samostatné
- prohlášení zákonného zástupce o převzetí dítěte z tábora jinou osobou – pouze pokud tato
situace nastane.

Ranní příchod:
Animátoři přebírají odpovědnost za dítě v čas zahájení akce uvedené v informacích o akci.
Pokud rodič nebo odpovědná osoba přivede dítě dříve, odpovídají za něj i přesto, že se dítě
nachází v BRuNO family parku, až do doby zahájení akce. Dítě prosím vybavte pohodlným
sportovním oblečením, které se může trvale zašpinit, případně i náhradním oblečením.

Odpolední odchod:
Animátoři odpovídají za svěřené děti do okamžiku předání dítěte odpovědné osobě. Svým
podpisem může zákonný zástupce dát souhlas se samostatným odchodem nezletilého dítěte z
akce.

Storno podmínky
Tábor lze stornovat pouze z důvodu nemoci, v tomto případě prosíme o potvrzení od lékaře.
Tábor lze také stornovat, pokud za dítě naleznete náhradníka. Změna dítěte je bez poplatku.
V případě stornování tábora méně než jeden měsíc před začátkem tábora z jiného než
zdravotního důvodu, činí storno poplatek tábora 100 % ceny tábora.
V případě stornování tábora více než jeden měsíc před začátkem tábora z jiného než
zdravotního důvodu, činí storno poplatek 50 % z celkové ceny tábora.

