SK Meťák
České Budějovice

SK Meťák z.s.
A. Krejčího 804/10, 370 07 České Budějovice
IČ 270 46 672

Spolkový rejstřík České Budějovice, odd. L, vložka 4410
Číslo účtu: 2200802971/2010 Fio Banka Č. Budějovice
tel.: 602 228 553, 723 247 024
www.metak.cz; email: metak.metak@seznam.cz

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MEŤÁK
Pravidla a podmínky účasti na sportovním příměstském táboře pořádaném pro žáky základních
škol v období letních prázdnin ve sportovním areálu SK Meťák v Rožnově – České Budějovice.
Pro děti je připraven převážně sportovní program pod vedením odborných instruktorů a trenérů např.
vybíjená, kopaná, základy volejbalu, základy basketbalu, florbal, atletika, apod., dále sportovní hry,
soutěže, relaxační a regenerační cvičení, jako základy jógy, cvičení na míčích a na bosu, poznávací
výlety do okolí Českých Budějovic. V případě nepřízně počasí je připraven náhradní program.
Kde? Sraz účastníků denně (Po – Pá) ve sportovní hale Meťák v Rožnově J. Kollára č.36, MHD –
točna Papírenská nebo ul. Lidická - výstup stanice Jana Buděšínského (dříve „ Na Spojce“).
Podrobná mapka viz www.metak.cz.
Kdy? Denně: Po – Pá 7:30 – 16:00 hod v těchto týdenních turnusech (možno i od 7:00 hodin, pouze
po osobní domluvě):
Termíny:
1. turnus: 08.7. - 12.7. 2019
2. turnus: 15.7. - 19.7. 2019
3. turnus: 22.7. - 26.7. 2019
4. turnus: 19.8. - 23.8. 2019

Počet účastníků v jednotlivých turnusech je omezen.
Letní příměstský tábor - vhodné sportovní oblečení a obuv (plus navíc jedno náhradní oblečení) tričko, kraťasy, dle počasí tepláky, mikina, sálová obuv, sluneční brýle, pokrývka hlavy, plavky,
opalovací krém, pláštěnka, malý batoh, obuv na běhání venku, ručník, stříkací pistole, obuv do
raftu a další věci dle pokynů vedoucích. Mobilní telefony a cennosti nedoporučujeme, za jejich
případnou ztrátu neručíme.
Cena týdenního turnusu je stanovena ve výši: 1 700,- Kč.
V případě objednání pouze jednotlivých dnů je cena stanovena ve výši: 380,- Kč/den
Cena zahrnuje: občerstvení (2x svačina, teplý oběd – polévka a hlavní jídlo), teplé a studené nápoje,
vstupné a jízdné.
Přihlášky:

- osobně v kanceláři SK Meťák nebo elektronickou formou na adrese:
metak.metak@seznam.cz
- formuláře jsou k dispozici rovněž na www.metak.cz

Podmínky pro zařazení do tábora: po vyplnění přihlášky Vám na zadaný email přijde předběžné
potvrzení o přihlášení dítěte spolu s číslem přihlášky, které použijete jako variabilní symbol při platbě.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Dítě je závazně přihlášeno až po připsání celé platby.
Úhrada tábora bude provedena nejpozději do 15. června 2019. Přihlášení po tomto datu, případně
při plném obsazení turnusu lze pouze osobní domluvou.
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Platbu lze provést :
1 převodem
2 hotově v kanceláři haly – pouze po předchozí osobní domluvě
Bankovní spojení : 2200802971/2010 (Fio Banka Č. Budějovice)

Variabilní symbol: zde uveďte evidenční číslo přihlášky, do kolonky sdělení pro příjemce uveďte
příjmení a jméno dítěte.
Storno poplatky:
V případě neúčasti dítěte jsou stanoveny tyto storno poplatky:
2
3
4
5
6

10 % z ceny, dojde-li ke zrušení účasti z celého turnusu 10 a více kalendářních dnů před
zahájením akce
50 % z ceny, dojde-li ke zrušení účasti z celého turnusu od 9 do 1 kalendářního dne před
zahájením akce
100% z ceny, dojde-li ke zrušení účasti později než 24 hodin před zahájením akce
V případě neúčasti dítěte v průběhu turnusu se peníze nevrací !!!
SK Meťák si vyhrazuje právo zrušit turnus z důvodu nedostatečného počtu přihlášených
zájemců. V případě, že SK Meťák zruší konání turnusu, budou již uhrazené poplatky
vrácené v plné výši.

Tábor není pojištěn, doporučujeme uzavřít individuální úrazové pojištění dítěte.
Uhrazením ceny za příměstský tábor se dítě (jeho zákonný zástupce) zavazuje řídit se během
konání příměstského tábora pokyny vedoucích a chovat se tak, aby nenarušovalo jeho průběh nebo
ostatní účastnící se děti, respektovalo pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví.
Zákonní zástupci výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby se jejich přihlášené dítě
zúčastňovalo sportovních aktivit a všech ostatních činností souvisejících s programem a provozem
příměstského tábora.
Zákonní zástupci souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů. SK Meťák z.s. se zavazuje, že
údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou využity jen pro potřeby spojené s konáním
příměstských táborů.
Zákonní zástupci souhlasí s fotografováním a pořizování videozáznamů dítěte během zájmové
činnosti a s jejich využitím k prezentaci a propagaci činnosti SK Meťák z.s.
Pro účast dítěte na příměstském táboře je nutné doložit:
‐ přihláška
‐ průkazku zdravotní pojišťovny
‐ prohlášení o bezinfekčnosti – až v den nástupu
a případně Prohlášení zákonného zástupce k samostatnému odchodu dítěte z příměstského tábora
Zákonní zástupci dítěte potvrzují, že se seznámili s výše uvedenými podmínkami a s těmito bez
výhrady souhlasí. Svým podpisem potvrzují pravdivost podaných informací.
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Případné dotazy je možno zasílat elektronicky na adresu: metak.metak@seznam.cz
nebo telefonicky na tel: 606 474 311 (Mgr. J.Pírková)
Za pořadatele: SK Meťák z. s., A. Krejčího 10, 370 07 České Budějovice
Vedoucí programu: Mgr.Jana Pírková

3

