
Všeobecné informace k příměstskému táboru 

Organizační pokyny 

Věnujte pozornost níže uvedeným pokynům, které jsou pro účastníky tábora závazné. 

 Účast dětí v táboře je po celý týden. V případě kratší účasti, se cena nesnižuje. 
 Přihlášky jsou posuzovány individuálně na základě organizačních a kapacitních možností.  
 Přebírání a předávání dětí bude probíhat každý den od 8,00 do 9,00 a od 16,00 do 17,00 hod. 

(výjimky povoluje manažer tábora a je potřeba o ně požádat v přihlášce) 
 Stravování dětí je zajištěno formou malé dopolední a odpolední svačinky. Oběd bude zajištěn 

v blízkém stravovacím zařízení. V případě dětí s dietou bude strava zajištěna ohřátím oběda, 
který si děti přinesou sebou (cena tábora se u dětí s dietou nesnižuje). 

 První den při předávání dětí rodiče odevzdají kopii kartičky zdravotní pojišťovny a potvrzení o 
bezinfekčnosti (formulář potvrzení bude zaslán rodičům). 

 První den při předání dětí rodiče odevzdají podepsanou tašku s náhradním oblečením, která 
zůstává v Nerf Aréně po celou dobu turnusu. 

 Po dobu pobytu v táboře dětí nesmí používat mobilní telefony, tablety a ostatní elektroniku 
(bude uložena v Nerf Aréně). 

 Další pokyny budou upřesněny před zahájením příslušného turnusu. 

 
Cena tábora 

V ceně tábora jsou zahrnuty veškeré náklady na program včetně svačinek, oběda a špekáčku 

na závěrečný táborák.  

Tábor se hradí předem online platbou a po zaplacení obdržíte fakturu a potvrzení.  

Storno podmínky 

Při stornování již potvrzeného a zaplaceného tábora není nutné udávat důvod. Výjimkou je 

zrušení ze zdravotních důvodů, kdy je potřeba pro uplatnění zvýhodněných storno 

poplatků potvrzení lékaře. Storno poplatky se určují za každého přihlášeného táborníka, dle 

délky pobytu (počtu stornovaných turnusů), jednotlivě. Storno poplatek bude odečten od již 

zaplaceného účastnického poplatku a zbytek bude vrácen bezhotovostním převodem. 

 odhlášení 30 a více dní před zahájením turnusu – storno poplatek 0% (bude vrácen celý 
účastnický poplatek) 

 odhlášení 29 – 7 dní před zahájením turnusu – storno poplatek 50 % (bude vrácena polovina 
účastnického poplatku) 

 odhlášení 6 a méně dní před zahájením turnusu – storno poplatek 100 % (nebude vrácen 
účastnický poplatek) 

 odhlášení kdykoli se zajištěním náhradníka – storno poplatek 0% (bude vrácen celý 
účastnický poplatek) 

 odhlášení ze zdravotních důvodů – storno poplatek 25 % (podmínkou je doložení potvrzení 
od lékaře)

 



Personální zajištění tábora 

 Manažer příměstského tábora – Marcel Šmejkal (guardians@nerfarena.cz, 770 604 060) 
 Hlavní vedoucí – každý turnus bude mít svého hlavního vedoucího. 
 Vedoucí – v každém turnusu bude takový počet vedoucích, aby byla zajištěna adekvátní péče 

o děti vzhledem k programu. 


