
zuš Folklorika, s.r.o.  

Tř. Maršála Malinovského 884, Sady,   

686 01 Uherské Hradiště  

+420 601 223 320,   

+420 601 522 544  

zus@zusfolklorika.cz 

       

  
 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY na příměstský tábor „PUTOVÁNÍ PO SLOVÁCKU“ 

 

1. Cena tábora je sestavena z následujících položek (není-li uvedeno jinak):  nákladů na pronájem prostor- nákladů 

na oběd a nápoje - nákladů na materiál na tábor (náklady na pořízení prostředků první pomoci - lékárniček, 

výtvarné pomůcky, materiál pro soutěže a hry, atd.)  - osobních nákladů pracovníků tábora včetně platů externích 

pracovníků tábora  - nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s 

táborovým programem . 

2. Přihlášení dítěte na tábor:  Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává do termínu, 

uvedeném v nabídce táborů a to písemně na přihlášce, kterou je nutno vyplněnou odeslat na zus@zusfolklorika.cz 

nebo osobně odevzdat v kanceláři na adrese, Tř. Maršála Malinovského 884, Sady  686 01 Uherské Hradiště po 

předchozí telefonické domluvě na čísle 601 22 33 20. 

3. Platba za tábor:  Cenu tábora je nutno zaplatit zároveň s podáním přihlášky na akci. Buď v hotovosti přímo 

v kanceláři Tř. Maršála Malinovského 884, Sady  686 01 Uherské Hradiště nebo na účet 2700530263/2010, 

nejpozději do termínu 15.6.2018 

 4. Zrušení pobytu:   

a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):  - objednaný příměstský tábor je možno 

zrušit pouze písemnou formou přímo v kanceláři Tř. Maršála Malinovského 884, Sady  686 01 Uherské Hradiště 

b) stornopoplatky: Dojde-li ke zrušení  přihlášky do 15.6.2018, vrací se objednateli zpět celá uhrazená cena tábora. 

Bude-li přihláška zrušena do 1.7.2018 uhradí objednatel stornopoplatek ve výši 10 % ceny tábora. Dojde-li ke 

zrušení přihlášky od 1.7.2018 do posledního pracovního dne předcházejícího zahájení termínu tábora, uhradí 

objednatel stornopoplatek ve výši 50 % ceny tábora. Zruší-li objednatel přihlášku v termínu tábora, uhradí 

stornopoplatek ve výši 100 % ceny tábora. 

5. Závěrečná ustanovení:  Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika 

apod.) si zodpovídají děti a zuš Folklorika ani její zaměstnanci za tyto věci nezodpovídají. Seznámení s těmito 

smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na přihlášce dítěte k 

příměstskému táboru.   

Rodiče mají právo vznést k průběhu příměstského tábora písemné připomínky na adresu zuš Folklorika, které 

budou řešeny mezi stěžovatelem a vedením zuš Folklorika; budou-li připomínky opodstatněné a vznikla-li tím z 

důvodu přednesených nedostatků objednateli prokazatelná škoda, zuš Folklorika se zavazuje tuto škodu uhradit v 

dojednané výši.   

 

V Uherském Hradišti 16. února 2018                                       Mgr. Jiří Prudký -  Ředitel zuš Folklorika 
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