
Agentura SLON – dětské tábory
www.taborslon.cz ; tabor@taborslon.cz

Petr Beran, Pod školou 8, Ústí nad Labem, 400 11, tel: 605989529

Podmínky přihlášení
Věk 
Na náš tábor můžete přihlásit děti ve věku od 6 do 18 let včetně. Uzávěrka přihlášek je po 
naplnění kapacity 80 míst.

Cena
Cena pobytu od 7. 7. do 19. 7. 2019 je 5 100 Kč  

V ceně je zahrnuto : 

 ubytování (čtyřmístné elektrifikované chatky, hotelové pokoje) 
 strava 5x denně (není omezeno množství) 
 pitný režim (po celý den v neomezeném množství) 
 doprava autobusy (na individuální dopravu není poskytována sleva) 
 zdravotní péče, základní léky vč. dopravy k odbornému ošetření 
 lektoři a vedoucí 
 sportovní a jazykové pomůcky nezbytné k programu tábora 
 závěrečná SLON párty s cenami pro všechny a nadstandardním občerstvením (dorty, 

lívance, bramboráčky, kuřata, mísy atd…) 
 3x za pobyt diskotéka s profi DJ a aparaturou vč. světel 

Zdravotní stav
Zdravotní stav dítěte při odjezdu na tábor musí být dobrý. Rodiče toto potvrzují prohlášením o 
bezinfekčnosti a také prohlášením o zdravotní způsobilosti dítěte (ke stažení). Rodič je 
povinen před odjezdem na tábor upozornit ve formuláři na všechny dlouhodobé zdravotní 
problémy dítěte a uvést všechny léky, které dítě pravidelně užívá. Agentura je povinna spojit 
se při jakýchkoliv zdravotních problémech s rodiči dítěte.

Platba
Platbu je nutné provést do 30 dnů po přihlášení nejpozději však do 15.6.2019, jinak bude 
přihláška považována za neplatnou. Další domluva je možná individuálně, telefonicky.

způsoby platby:

na účet č. 670100-2213885796/6210 bankovním převodem 

 oproti vystavené faktuře (fakturační údaje zašlete na adresu Petr Beran, Pod Školou 8 
Ústí nad Labem, 400 11, nebo na mail) 

 hotově oproti vystavenému pokladnímu dokladu 

Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte!

Storno podmínky
Přihlášku dítěte je možné stornovat nejpozději do 2.7. 2019 a to za manipulační poplatek 900 
Kč. Pokud je storno provedeno po tomto datu, má rodič nárok na vrácení stravného, což je 
100 Kč na den, maximálně však 1000 korun. Pokud musí dítě odjet v průběhu tábora ze 
závažných rodinných nebo zdravotních důvodů, má rodič nárok na vrácení stravného za 
zbývající část pobytu bez dvou posledních dní. Storno je nutné doručit písemně na adresu Petr 
Beran, Pod školou 8, Ústí nad Labem 400 11, nebo mailem (bude ověřeno telefonátem).
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