Podrobnější informace k soustředění Žirovnice 2022
Termín: neděle 21.8. – sobota 27.8.2022
Nástup: neděle 21. 8. 2022 mezi 14.30 až 16.00 hod – začínáme večeří
Odjezd: sobota 27. 8. 2022 mezi 9.00 až 10.30 hod – končíme snídaní
Doprava: individuální
Zaměření: fyzická příprava, na soustředění se nešermuje, ale budou probíhat
šermířské školy
Věkové zaměření: soustředění je určeno pro všechny naše členy, ať mladší či starší,
začátečníky nebo již pokročilé
Ubytování: ve čtyř až šesti-lůžkových chatkách – nutný vlastní spacák
Cena: 3 500 Kč (v ceně není zahrnuta doprava, kterou si každý řeší individuálně)
Záloha: 1 000 Kč do 31.3. 2022 je podmínkou rezervace!
Doplatek: 2 500 Kč nejpozději do 15. 7. 2022
Způsob úhrady: - bankovním převodem na číslo účtu: 2201077716/2010
- variabilní symbol - uveďte datum narození šermíře ve formátu: ddmmrr
- do zprávy pro příjemce: uveďte jméno a příjmení šermíře a oddíl Dukla
(např. Jan Novák Dukla)
Prosím, zkontrolujte, zda jste uvedli veškeré údaje – jinak nebude platba správně
spárována!
Co s přihlášku:
Po elektronickém přihlášení a potvrzení přihlášky dostanete na mail další dokumenty
a instrukce. Přihlášku si vytiskněte a I. část, kterou necháte potvrdit také od lékaře
odevzdáte na tréninku (středy) Hance Janíkové. II. část přihlášky se pak odevzdává
po příjezdu na soustředění spolu s potvrzením o bezinfekčnosti a osobními údaji. Obě
tyto přílohy jsou ke stažení na našich stránkách www.sermduklapraha.cz v záložce
„soustředění“.

Další informace:
Finanční částku může z určité části uhradit váš zaměstnavatel. Pokud budete potřebovat potvrzení o
pobytu dítěte nebo fakturu pro zaměstnavatele, obratem vám ji zašleme. Kontakt pro zaslání faktury:
lada.janeckova@aterra.eu

Do tábora nebude přijato dítě, které nemá zaplacený pobyt (pokud nebude předem
výslovně dohodnuto jinak)!
Storno poplatky jsou:
- do 16 dnů před začátkem soustředění je storno 50%
- méně jak 15 dnů před začátkem soustředění je storno 100% z celkové částky
- v případě, že seženete za své přihlášené dítě náhradníka, je storno 100Kč

Pravidla pro vrácení/nevrácení zaplacené ceny:
- Pokud je dítě odhlášeno ze zdravotních důvodů, a je to doloženo lékařským
potvrzením, vrací se
uhrazená částka v plné výši.
- Pokud dítě nastoupí později nebo ukončí pobyt dříve ze zdravotních důvodů, a je to
doloženo
lékařským potvrzením, vrací se poplatek za stravu za absentované dny v plné výši.
- Pokud dítě nastoupí později nebo ukončí pobyt z jiných důvodů (stesk po rodičích,
odjezd na
dovolenou s rodiči, sportovní a jiná soustředění atd.) nevrací se žádná finanční
náhrada.
- Pokud dítě způsobí škodu na majetku tábora či dopravním prostředku, jsou rodiče
povinni škodu
uhradit.
- Při hrubém narušení kázně může být dítě odesláno domů bez náhrady.

