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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA LETNÚ ŠKOLU TANCA 2016
Obstarávateľom: OZ “Outbreak“, ul. Varšavská 3, 040 13 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.Ú.: 5022058855/0900

Objednávateľom: (rodičom/zákonným zástupcom):

Meno a priezvisko rodiča:

Trvalé bydlisko

Tel. Číslo / Mobil

e-mail:

Na základe záväznej prihlášky prihlasujem/e svoje dieťa/deti

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia:

NA LETNÚ ŠKOLU TANCA 2016 v termíne od 21.08. 2016 do 26.08. 2016

Miesto pobytu letného tábora: ARANYBÁNYA Hotel - Rekreačné stredisko - 3896 Telkibánya, Dózsa György út 1/A. Maďarsko

Cena:     230,- eur

Cena zahŕňa: 

  - doprava autobusom do rekreačného strediska ARANYBÁNYA Hotel a späť/

  - ubytovanie 

  - 5x denne strava

  - 3x denne tréning /lekcia-90min/

  - poistenie, zdravotník, a odborný pedagogický dozor

  - TRIČKO Letnej školy tanca

  - voľnočasové aktivity: opekanie, turistika, skákací hrad, súťaže o atraktívne ceny

  - s kempom nie sú spojené žiadne ďalšie náklady

  

Platba za Letnú školu tanca vo výške  230,- EUR sa uhrádza najneskôr do 31.06.2016

1. v hotovosti na príjmový doklad ( priamo v pobočke Outbreak Dance Center, Osobne Mgr. Art. Nina Vengerová )

alebo

2. prevodným príkazom na číslo účtu 5022058855/0900.

ako variabilný symbol (VS) pri platbe prevodným príkazom uvádzajte číslo 2328815

a do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko prihláseného dieťaťa.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia a potvrdenie od ošetrujúceho lekára (s dátumom nie starším ako 7 

dní) , ktoré spolu s kópiou karty poistenca je nutné odovzdať pri nástupe na pobyt do kempu vedúcemu kempu resp. kempovému zdravotníkovi.

- Pokyny na cestu a pobyt zašleme najneskôr 7 dní pred nástupom do kempu.

- Svojim podpisom rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa potvrdzuje, že sa oboznámil s Všeobecnými a záručnými podmienky účasti na Letnej škole 

tanca OZ “Outbreak“, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou záväznej prihlášky a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.
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Vyplnenú a potvrdenú prihlášku (jednu kópiu) zašlite e-mailom  spolu s dokladom o zaplatení  na adresu info@letnaskolatanca.sk, alebo odovzdajte 

osobne priamo v pobočkách tanečného centra Outbreak alebo osobne Mgr. Art. Nine Vengerovej.

Súhlasím so spracovaním a uchovaním  osobných údajov iba pre účely Občianskeho združenia OZ “Outbreak“. Vyhlasujem, že všetky uvedené 

informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely OZ “Out-

break“ v zmysle Zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa §20 odst.3 cit. zákona je 

ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.

 V …………………..dňa…………………………                               _________________________________

                                                                                            podpis rodiča / zákonného zástupcu
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PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI A ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA
(odovzdajte v deň nástupu zdravotníkovi spolu s preukazom poistenca) 

Meno dieťaťa: ...................................................................................................
Rodné číslo: ......................................................................................................

1. Prehlasujem, že dieťa posielam na pobyt zdravé a bez akútnych zdravotných problémov.

2. Prehlasujem, že v našej rodine ani v jej bezprostrednom okolí sa v poslednom období nevyskytla žiadna infekčná choroba.

3. Prehlasujem, že dieťa má osvojené základné hygienické návyky a zásady slušného správania.

4. Prehlasujem, že dieťa nefajčí, nepije alkohol a neberie drogy.

5. Poučil som svoje dieťa o tom, aby akúkoľvek zmenu zdravotného stavu nahlásil vedúcemu oddielu alebo zdravotníčke.

6. Som si vedomý/á, že po zistení nepravdivosti niektorého z údajov bude moje dieťa vrátené z letného tábora na moje vlastné náklady.

Vypíšte alergie, zdravotné obmedzenia, trvalo užívané lieky, príp. zdravotné zvláštnosti: 

........................................................................................................................................................................ 

Vie dieťa plávať?  áno ..........  nie ..............

Miesto pobytu rodičov, resp. kontaktnej osoby počas letného tábora

(meno, adresa a tel. číslo) ..................................................................................................................................

Prehlásenie nesmie byť staršie ako tri dni pred nástupom do letného tábora 

V ,   dňa .      ______________________________ 
           Podpis rodiča (zákonného zástupcu)

VYJADRENIE OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA
(horeuvedeného dieťaťa, ktoré sa zúčastní Letnej školy tanca ) 

Vypíšte alergie, zdravotné obmedzenia, trvalo užívané lieky, príp. zdravotné zvláštnosti:

.........................................................................................................................................................................

Spôsobilosť dieťaťa pre dennú záťaž: 3x90 min tréningu a ďalších voľnočasových aktivít ako je plávanie, 
turistika, kondičný tréning. :  ................................................................................................

V ,   dňa .     ________________________________ 
             Podpis a pečiatka ošetrujúceho lekára
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Všeobecné a záručné podmienky účasti na Letnej škole tanca

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

1. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Zmluvný vzťah medzi objednávateľom (ďalej len rodič) na jednej strane a dodávateľom Občianskym združením OZ “Outbreak“ (ďalej len OZ) na 

druhej strane vzniká podpísaním a doručením riadne vyplnenej Záväznej prihlášky o obstaraní zájazdu (ďalej len Prihlášky), jej potvrdením OZ 

“Outbreak“ a zaplatením sumy vo výške: 230,- EUR 

Pri ucelených kolektívoch môže Prihlášku nahradiť objednávka, pripojená dohodnutá forma zmluvy.

2. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČA

2.1. Rodič má právo:

Vyžadovať poskytnutie objednaných a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke OZ - v časti “v cene zahrnuté “ pri príslušnej 

Letnej škole tanca. 

Odstúpiť od Prihlášky v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany OZ. 

Prípadné nedostatky bezodkladne reklamovať a požadovať nápravu, či náhradu. OZ prijíma len písomné reklamácie potvrdené vedúcim Letnej 

školy tanca a to max. do 3 mesiacov po ukončení Letnej školy tanca. 

Po tomto termíne nebudú reklamácie, ani iné výhrady akceptované. 

Byť včas oboznámený s prípadnými zásadnými zmenami rozsahu služieb a ceny.

2.2. Rodič je povinný:

Pri prihlásení odovzdať riadne vyplnenú Prihlášku, pri nástupe odovzdať “Prehlásenie o bezinf. a zdrav. stave dieťaťa”, dodržať podmienky v ňom 

uvedené a preukázať sa dokladom o zaplatení celej čiastky najneskôr do 31.06.2016

Pri odchode autobus čaká max.15 min. po stanovenom čase ! V prípade nástupu na trase, je potrebné byť na stanovenom mieste presne v určený 

čas, v prípade neprítomnosti dieťaťa na stanovenom mieste, autobus nečaká. 

V prípade zrušenia účasti svojho dieťaťa na tábore bezodkladne uhradiť stanovené zmluvné pokuty. Rodič je povinný uhradiť všetky materiálne 

škody, ktoré spôsobí jeho dieťa v tábore/na zájazde a to ešte počas jeho trvania. 

Rodič nemá právo vstupovať do ubytovacej ani stravovacej časti tábora bez platného zdravotného preukazu a súhlasu hlavného vedúceho Letnej 

školy tanca.

3. PRÁVA A POVINNOSTI OZ “Outbreak“

3.1. OZ má právo:

Vrátiť rodičovi nepotvrdenú prihlášku, ak sa do momentu jej doručenia tábor obsadil a o tejto skutočnosti ho bezodkladne informovať.

V prípade hrubého porušenia táborového poriadku (alkohol, cigarety, agresivita, neslušné správanie, poškodzovanie majetku, odmietnutie účasti 

na stanovenom programe a pod.) ukončiť dieťaťu pobyt na náklady rodiča, pričom rodič nemá nárok na vrátenie zvyšku platby a je povinný dieťa si 

z tábora odviezť bezodkladne.

Nepotvrdiť prihlášku, ak dieťa v minulosti porušilo v tábore táborový poriadok alebo nespĺňalo podmienky uvedené v Prehlásení o bezinfekčnosti a 

zdravotnom stave dieťaťa.

Zrušiť Letnú školu tanca v týchto prípadoch:

a) z dôvodu vyššej moci (tzn. politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa),

b) z dôvodu zlyhania prevádzkyschopnosti zariadenia a pod.

c) z dôvodu neobsadenosti tábora/zájazdu na min. 75 % účastníkov (napr. 30 účastníkov/1 autobus)

odstúpiť od Zmluvy v prípade, že rodič nesplnil Zmluvné podmienky. Pri zrušení Letnej školy tanca z dôvodov “a”, “b”, “c“ bude rodičovi vrátená plná 

cena Letnej školy tanca.

Zároveň rodič nemá nárok na žiadne ďalšie náhrady. OZ má právo zmeniť čas a miesto odchodu a príchodu.
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3.2. OZ je povinné:

Poskytnúť rodičovi všetky dostupné informácie o podrobnostiach Letnej školy tanca, mieste a hodine zrazu a to najneskôr 7 dní pred začatím Letnej 

školy tanca. V priebehu Letnej školy tanca riadne a kvalitne poskytovať dohodnuté služby, uvedené v časti “v cene zahrnuté”. Oznámiť zrušenie 

Letnej školy tanca najneskôr 20 dní (rozhodujúci je dátum odoslania !) pred jeho začatím. Riešiť reklamácie do 30 dní po ich podaní.

V prípade prekážok brániacich OZ poskytnúť pohodnuté služby, zabezpečiť adekvátnu náhradu.

4. OCHORENIA DETÍ V LETNEJ ŠKOLE TANCA

4.1. OZ neoznamuje rodičom bežné ochorenia (ak si to rodič želá, uvedie v prihláške). Infekčné ochorenie potvrdené lekárom v spádovej oblasti 

oprávňuje OZ k ukončeniu pobytu dieťaťa na náklady rodiča. 

OZ vráti rodičovi poplatok za stravu počnúc nasledujúcim dňom, ak týmto dňom nie sú dni pracovného voľna.

4.2. Ak si rodič vezme dieťa z tábora z iných dôvodov, nemá nárok na vrátenie zvyšku platby za nevyčerpané služby.

4.3. Zdravotník Letnej školy tanca nie je povinný vykonávať zdravotné úkony súvisiace s dlhodobými zdravotnými problémami vzniknutými pred 

nástupom do tábora (denné podávanie liekov, aplikácia mastí, preväzy).

4.4. Poplatky za zdravotné služby, lieky a zdravotnícky materiál nesúvisiace s poskytnutím prvej pomoci v zmysle príslušnej vyhlášky  je povinný 

rodič uhradiť OZ ešte v priebehu tábora.

5. SLUŽBY

Ubytovanie: Charakteristika ubytovania je uvedená v prihláške. Jedná sa o rekreačné zariadenia a hotely. Deti ubytováva vedúci KEMPU podľa 

vlastného uváženia a daných možností.

Strava: Strava je v Letnej škole tanca podávaná v zmysle platných predpisov, väčšinou 5x, obvykle samoobslužne.

Vegetariánska strava (či rôzne formy diét) v tábore/na zájazde nie je nároková, jej podávanie záleží len od možností a ochoty personálu zariadení 

a súhlasu OZ.

Program: je daný charakteristikou pobytu. OZ si vyhradzuje právo na jeho zmenu.

Doprava a trasa: na trasu cesty sa môžete informovať v OZ, príp. Priamo u vodiča autobusu. Doprava je vykonávaná obvykle autobusmi.

Poistenie: Poistenie je vo všetkých našich Letných školách tanca povinné a tvorí súčasť ceny (ak nie je uvedené inak) a zahŕňa: poistenie úrazu s 

trvalými následkami, batožiny zničenej živelnou udalosťou a vecí odcudzených s prekonaním prekážky.

OZ nie je v prípade riešenia poistnej udalosti klienta partnerom pre poisťovňu. 

Osobné veci detí: OZ ani jej pracovníci a vedúci nezodpovedajú za vreckové, ani osobné veci detí (oblečenie, obuv, mobilné telefóny, vreckové). 

Nie sú povinní riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie. Stratené veci OZ neposiela, rodičia si ich môžu vyzdvihnúť v OZ do 10.IX. v danom 

roku.

6. CENA ZÁJAZDU

Je uvedená v prihláške a zmeniť sa môže do 21.dňa pred začatím Letnej školy tanca a to len v prípade zmeny cien nakupovaných služieb, pohon-

ných hmôt, energie o viac ako 5%, zvýšenia daní, cestných a iných poplatkov a taríf, atď.

7. ZMLUVNÉ POKUTY (STORNO PODMIENKY)

Ak sa rodič rozhodne jednostranne od Zmluvy odstúpiť 31-0 dní pred nástupom, je povinný uhradiť OZ zmluvnú pokutu 20 % z ceny zájazdu. 

Odstúpenie musí byť vykonané osobne alebo písomne (faxom). Rozhodujúci je dátum odoslania. Najneskôr 3 dni pred nástupom môže rodič nam-

iesto svojho dieťaťa prihlásiť inú osobu.

Prípadný zvyšok platby OZ vracia poštou na adresu uvedenú v prihláške. Rodič podpísaním prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito „Všeo-

becnými a záručnými podmienkami účasti ...”, súhlasí s nimi a bezvýhradne ich prijíma!


