Přihláška na pobytový tábor pro rodiče a prarodiče
s dětmi
1. SPOLEK ČIPEROVÉ Z.S.
Čiperové z.s.., IČ: 062 80 005, se sídlem Brno, Vídeňská 270/60, PSČ 639 00,
adresa pro doručování: tř. Gen. Píky 11, 613 00 Brno, spolek je veden ve spolkovém rejstříku u
Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou L 23023, zast. Irenou Hercíkovou, předsedou
a

2. ÚČASTNÍK:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………
Datum narození: …………………………………………………………..
Rodné číslo: ……………………………………………………………….
Trvale bytem dle občanského průkazu (včetně PSČ):
……………………………………………………………
Adresa (včetně PSČ) pro doručování liší-li se faktický pobyt zákazníka od jeho trvalého bydliště
……………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………...
e-mail: ……………………………………………......
Článek I.
VYMEZENÍ AKCE/TÁBORA
(podrobné informace obdržíte e-mailem týden před akcí/táborem)
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto
přihlášku k akci/táboru:
Přihlašuji se na 6denní akci pod názvem "Pohádková zimní dovolená v Beskydech"
1. Popis akce/tábora:
1.1. termín zahájení a ukončení akce/tábora-den, hodina, místo nástupu v neděli 18.2.2018 Hotel
Petr Bezruč, Malenovice 327, Frýdlant nad Ostravicí 739 11, od 15 hod. Den, hodina, místo
odjezdu – v sobotu 24.2.2018, Hotel Petr Bezruč, od 13.00 hod po obědě, akce/tábor končí
dopoledním plaváním a obědem v Hotelu Petr Bezruč. Pokoje je nutno vyklidit od věcí a osob v
poslední den akce/tábora nejpozději do 10.00 hod.
1.2. program a služby poskytnuté během akce/tábora: cvičení pro rodiče s dětmi, a to 3x za dobu
pobytu, baby masáže 2x po 30 minutách za dobu pobytu, dále 2x denně výuka plavání s dětmi, a to
1x dopoledne a 1x odpoledne, kdy lekce trvá 30 minut ve vodě, z toho 2x volné plavání bez
instruktorky-jednou ve volném dni a jednou v rámci programu. Saunování 1x denně po dobu lekcí
plavání v ceně. Dále každý večer je divadlo – večerníček, hry a soutěže v rozsahu cca dvě hodiny
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denně, výuka lyžování 4x dle sněhových možností 1x za pobyt, většinou uprostřed týdne, je volný
den, který spočívá v tom, že si rodiče s dětmi vytvoří program sami, mohou jet na výlet, atd. V tento
volný den se potkáváme jen při jídle a pak je program až večer – večerníček a soutěže. Tento volný
den si zákazník může jít zaplavat, ale jen bez instruktorky., bazén je k dispozici pouze po určitou
dobu, nikoli celý den, pomůcky k plavání jsou zákazníkům zdarma k dispozici.
1.3. stravování, jeho způsob a rozsah-plná penze, tj. snídaně, oběd a večeře, kdy snídaně je podávaná
formou švédského stolu, obědy jsou servírované, je možnost vybrat si z nabídky dvou jídel s masem
a bez masa, večeře jsou stejně jako obědy servírované a je možné vybrat si ze dvou jídel, s masem
a bez masa. Strava není zahrnuta v ceně, každý si hradí sám v den příjezdu 18.12. na recepci
hotelu.
1.4. Všichni dospělí účastnící se akce/tábora:
jméno……..…....………….., příjmení………………….… , datum narození .........….……,
jméno……..…....………….., příjmení……………………, datum narození .........………..
počet dospělých účastnící se akce/tábora ……

děti do 3 let účastnící se akce/tábora:
jméno………..…..…..…..…, příjmení………..….…..………………, datum narození .........….……,
jméno……..…....………….., příjmení………………….……………., datum narození .........….……,
jméno……..…....………….., příjmení………………….……………., datum narození .........….……,
počet dětí do tří let věku účastnící se akce/tábora ……

děti od 3 let účastnící se akce/tábora:
jméno………..…..…..…..…, příjmení………..….…..………………, datum narození .........….……,
jméno……..…....………….., příjmení………………….……………., datum narození .........….……,
jméno……..…....………….., příjmení………………….……………., datum narození .........….……,
počet dětí od tří let věku účastnící se akce/tábora ……

2. Dopravu si zajišťuje každý účastník individuálně.
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1.

Článek II.
CENA AKCE/TÁBORA
Cena akce/tábora je vypočtena následovně:

Typy pokojů:
pokoje Standart – čtyřlůžkové (omezený počet jen pro velké rodiny)
pokoje Lux – dvoulůžkové a třílůžkové
apartmán – dvě místnosti, čtyřlůžkové
Typ: sociální zařízení na pokoji, TV, WIFI, koupelna

cena za ubytování pro
jednoho dospělého
POKOJ STANDART
3 500 Kč
cena za ubytování + program
pro jedno dítě od 3 do 14 let
POKOJ STANDART
2 900 Kč
cena za ubytování pro jednoho
dospělého
POKOJ LUX
4 100 Kč
cena za ubytování + program
pro jedno dítě od 3 do 14 let
POKOJ LUX
3 500 Kč
cena za ubytování pro jednoho
dospělého APARTMÁN
5 290 Kč
cena za ubytování + program
pro jedno dítě od 3 do 14 let
APARTMÁN
4 750 Kč
cena za program pro dítě
od 8 měsíců do 3 let
2000 Kč

Počet dospělých

Celková cena

Počet dětí

Celková cena

Počet dospělých

Celková cena

Počet dětí

Celková cena

Počet dospělých

Celková cena

Počet dětí

Celková cena

Počet dětí

Celková cena

Postýlka (bez peřinek)
110 Kč/den

Počet dní

Celková cena

**Neobsazené lůžko
250 Kč/den

Počet dní

Celková cena

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTA STRAVA – PLNÁ PENZE.
Stravu je třeba si uhradit na recepci hotelu při příjezdu.
Cena plná penze dospělý – 1560 Kč/6 dní,
cena plná penze dítě – 1200 Kč/6 dní (tato cena je stejná
i pokud si budete chtít objednat stravu pro dítě do 3 let)
Celková cena v Kč

2. Celková cena akce/tábora ………… Kč (v ceně není zahrnuta strava)
3. Cena zahrnuje:
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- 6x ubytování
- služby instruktorů Spolku Čiperové z.s.
- výuka plavání v rozsahu dle I. bodu 1.2. této přihlášky
- ostatní aktivity v rozsahu dle článku I. bodu 1.2. této přihlášky
- 1x denně saunování v době lekcí plavání (každá skupinka má možnost se saunovat přímo po své
lekci plavání)
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTA STRAVA – PLNÁ PENZE. Stravu je třeba si uhradit na recepci hotelu
při příjezdu.
Cena plná penze dospělý – 1560 Kč/6 dní
Cena plná penze dítě – 1200 Kč/6dní
4. Úhrada akce/tábora-účastník se zavazuje zaplatit spolku Čiperové z.s. cenu dle bodu 1 takto:
cenu akce je třeba uhradit v den podpisu této smlouvy v hotovosti v kanceláři na třídě Generála
Píky 11.
Pouze pro mimobrněnské účastníky, kteří nenavštěvují naše aktivity, je možné poukázat částku
na účet spolku Čiperové z.s. č. 2701289088/2010 nejpozději do 3 dnů od rezervace, přičemž za
den splnění této povinnosti se považuje den připsání dlužné částky na účet spolku Čiperové z.s..

5.

6.

7.
8.

9.

Při bezhotovostní platbě požádejte kancelář spolku Čiperové z.s. o přidělení variabilního symbolu a
to mailem nebo telefonicky. Dále při bezhotovostní platbě se do rubriky „zpráva pro příjemce“ uvádí
jméno a příjmení účastníka a datum a místo pobytu, prosíme, psát bez diakritiky. V případě
nezaplacení doplatku ceny ve smluveném termínu, může odstoupit spolek Čiperové z.s. od této
smlouvy a účastník je povinen uhradit spolku Čiperové z.s. odstupné ve výši dle čl. IV. odst. 2 této
smlouvy.
Účastník se může dohodnout na příjezdu a pobytu svých rodinných příslušníků na část akce/tábora,
avšak toto musí být předem domluveno se zástupcem spolku Čiperové z.s. a to minimálně 7 dnů
předem před počátkem nástupu na akci/tábor a to současně s úhradou ceny, která tvoří alikvotní díl
z celkové ceny akce/tábora, za každý den akce/tábora.
Týden před nástupem na akci/tábor obdržíte mailem informace týkající se nástupu na akci/tábor,
program a doporučení se seznamem věcí, které je vhodné vzít s sebou. Časový rozvrh programu
akce/tábora je pouze orientační. Upřesnění proběhne na informační schůzce, která se koná v 17.30
ve společenské místnosti vedle jídelny. Poté bude vyvěšen na nástěnce.
Při nástupu na akci/tábor odevzdá dospělý zástupci spolku Čiperové z.s. řádně vyplněný formulář o
bezinfekčnosti.
Teplota vody v bazénu je 28°C. Společné a pravidelné navštěvování bazénu vyžaduje zodpovědný
přístup všech osob vstupujících do bazénu v rámci zajištění hygieny. Před každým vstupem do
bazénu je nutno důkladně umýt nahé tělo mýdlem a případně si umýt vlasy šamponem. Děti musí
mít těsně přiléhavé plavky. Do dvou let musejí mít pod plavky ještě jednorázovou plenku do vody.
Během výuky plavání jsou k dispozici hračky vhodné do vody, speciální pomůcky k výcviku a
podložky na odkládání dětí postýlka. Je vhodné vzít s sebou oblíbenou hračku. Pozor, osobám s
jakýmkoliv infekčním nebo plísňovým onemocněním kůže nebude umožněno koupání v bazénu ani
přístup k bazénu. Po lekci plavání bude k dispozici vyhřátá sauna.
Výuka lyžování s lektory spolku Čiperové bude probíhat ve Ski areálu Opálená - http://www.arealopalena.cz/ - vzdálený od hotelu 10 km. Na výuku dopravují děti rodiče sami. Vstupné do areálu si
hradí rodiče na místě každý den – platí pro všechny děti, které využijí naše lekce lyžování. Menší
děti a začátečníci budou trénovat na části areálu s malou sjezdovkou a dětským lanem – cena
vstupu 60,- Kč na den, lyžaři dle uvážení instruktorů již půjdou na větší sjezdovky, kde je třeba
zakoupit si permanentku na vlek – cena permanentky na 10 jízd 144,- Kč nebo jednotlivé jízdy za
20,- Kč.
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Článek III.
POJIŠTĚNÍ
V ceně za akci není zahrnuto pojištění účastníků. Účastník může pro ten případ uzavřít pojištění dle
vlastního výběru.

Článek IV.
MOŽNOST ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY
Účastník i spolek Čiperové z.s. mohou před zahájením akce/tábora zrušit přihlášku. Spolek
Čiperové z.s. může přihlášku zrušit před zahájením akce/tábora jen z důvodu zrušení akce/tábora
nebo z důvodu porušení povinnosti účastníkem. Účastník je povinen zrušit přihlášku písemně.
Spolek Čiperové z.s. je oprávněn od této přihlášky odstoupit v případě, kdy účastník nebo osoby
které se s ním akce/tábora účastní (ať děti či dospělí) jsou nositeli infekční nebo přenosné choroby
nebo trpí jinými zdravotními omezeními, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost ostatních
účastníků.
Doba před stanoveným nástupem na akci, ve které bylo spolku Čiperové z.s. doručeno písemné
odstoupení:
Výše odstupného:
více než 60dní
59 - 30dní
29 - 15dní
14 a méně dnů

10 % z ceny akce, nejméně však 300,- Kč na osobu.
50 % z ceny akce
75 % z ceny akce
100 % z ceny akce, žádné peníze se nevrací.

Pokud za sebe účastník zajistní náhradníka, a tento vstoupí do totožných práv a závazků jako
účastník, odstupné účastník spolku Čiperové z.s. nehradí.
Odstupné účastník rovněž nehradí, pokud spolek Čiperové z.s. odstoupí od přihlášky z důvodu
účastníkem nezaviněných; v tomto případě mu vrací cenu akce/tábora v plné výši.
Tato přihláška se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro spolek Čiperové z.s. a pro
účastníka.
Přihláška je závazná k tomu dni, kdy byla současně podepsána účastníkem a zástupcem spolku
Čiperové z.s..

V Brně dne ................

Spolek Čiperové z.s.

Účastník:

v z. ………………….
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