Obchodní podmínky - Zajdovy galeje 2020


1. Příměstský tábor Zajdovy minigaleje 2020
Celková cena táboru - 2.490,- Kč
Cena zahrnuje
●
●
●
●
●
●

sportovní program pro děti od pondělí do pátku
zapůjčení sportovního vybavení, pokud dítě nemá vlastní ( in-line brusle, chrániče,
helma, golfové vybavení apod.)
oběd, pití celý den (pondělí až pátek)
medaile, diplom
fotky z probíhajícího příměstského táboru
základní pojištění

Cena kurzu musí být uhrazenanejpozději do 31. května 2020.

Termíny, časy
●

●

Příměstský tábor bude probíhat ve 3 termínech:
○ 1. termín- 6. - 10. července 2020
○ 2. termín- 13. - 17. července 2020
○ 3. termín- 20. - 24. července 2020
Tábor probíhá vždy od pondělí do pátku 8:00 - 16:00 hodin

Přihlášky
Přihlásit se mohou děti ve věku 6 - 13 let.
Přihlášku do kurzu lze podat:
● elektronickyvyplněním formuláře na www.zajdovy-galeje.cz
Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese odpovědnost zákonný zástupcedítěte
se všemi důsledky.

Místo pro Zajdovy galeje
●
●
●
●

Příměstský tábor probíhá v Havlíčkově Brodě.
Sraz ráno v 8:00 hodin ve Sportovním centru Fanatic, Bělohradská ulice.
Vyzvednutí dětí na stejném místě 16 - 16:30 hodin.
Program pro děti probíhá ve Sportovním centru Fanatic, Golfovém areálu na letišti a
na hřišti Plovárenská.

Pojištění
●

Každý účastník kurzu získává v jeho cenězákladní pojištění.

Storno účasti - zákonný zástupce
●

Zrušení účasti na příměstském táboře.
Zrušit účast lze před začátkem příměstského tábora. V případě, že rodič včas a
řádně telefonicky či emailem dítě omluví před zahájením kurzu tj. vždy nejpozději v
pátek před začátkem daného termínu příměstského tábora, si organizátor vyhrazuje
právo ponechání 50% z celkové částky.

●

Zrušení účasti dítěte v průběhu tábora
Po nastoupení na příměstský tábor se v případě neúčasti v některý den, peníze
nevrací, pouze z mimořádných důvodů a po osobní domluvě s organizátorem.

Důvodem storno poplatků je rezervace místa v kurzu pro dané dítě, a tedy nemožnost
obsadit místo v průběhu kurzu jiným zájemcem, a to jak z důvodu časových i organizačních,
tak i vzhledem k naplánovanému harmonogramu tábora.

Platba
●
●
●

Platbu za Zajdovy galeje lze provést hotově na prodejně Highland Sport
,
popřípadě převodem na účet.
Platba musí být doručena na účet nejpozději 31.5. 2020.
Platební údaje:

Částka: 2.490 Kč
Číslo účtu: 107-9081740297/0100 , Komerční banka
Variabilní symbol: Vaše telefonní číslo uvedené v přihlášce
Poznámka:jméno a příjmení dítěte

Ochrana osobních údajů
Rodné číslo dítěte bude použito pouze pro účely sjednání pojištění. Osobní údaje dětí i
zákonných zástupců nebudou nijak zneužity ani předány třetím osobám, s výjimkou sjednání
pojištění.
Email zadaný v přihlášce slouží pouze pro potřeby firmy Highland Sport s.r.o., tedy
ke sdělení organizačních pokynů, novinek, apod. a nebude poskytnut třetí straně.

Kontakt
Highland Sport s.r.o., Jihlavská 248, Havlíčkův Brod - místní část Šmolovy, 58001,
www.zajdovy-galeje.cz, email: skola@zajda-lyzuje.cz, tel. 731 565 334, 608 024 221
V Havlíčkově Brodě dne 6. ledna 2020

Martin Kachlíř
jednatel společnosti Highland Sport, s.r.o,

