Příměstský tábor

11.-15. 7. a 15.-19. 8. 2022

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – platební podmínky 2022
Pořadatel příměstského tábora (Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace)
čerpá na tuto akci dotaci ze strany MPSV (OP Zaměstnanost), cena pro zájemce je tak výrazně snížena a zájemce se
částečně podílí pouze na úhradě fakultativních výdajů (tj. vstupné, jízdné, stravování).
V rámci ceny je zahrnuto: oběd, pitný režim, vstupné, jízdné, kvalifikovaný dozor, materiál, v případě soutěží i drobné
odměny pro děti.

Výše ceny
Dotovaná cena PT pro r. 2022 činí na 1 účastníka 200 Kč
na 1 den tj. 1 000 Kč na PT.
Podmínky pro využití dotované ceny: dle podmínek
MPSV musí oba zákonní zástupci dítěte doložit vazbu
na trh práce (potvrzení o zaměstnání apod.) a vyplnit
potřebné formuláře, které budou organizátorem poskytnuty
v dostatečném časovém předstihu.
V případě nedoložení potřebných dokumentů je účtována
nedotovaná (plná) cena, která činí na 1 účastníka 400 Kč
na 1 den.
V případě účasti sourozenců se v případě nedotované ceny
platba za 2.dítě snižuje na 1/2 z celkové částky. Ani tato
částka však nepokryje veškeré náklady.

Platba
Částku je možné zaplatit najednou. Platbu za PT však lze
rozdělit do 2 částí:
• 1. část platby: ve výši 50 % z celkové částky splatná
20. 5. 2022
• 2. část platby: ve výši zbylých 50 % splatná nejpozději
1. 7. 2022
Pokud nebude platba provedena včas, vyhrazuje si
organizátor možnost přesunout zájemce mezi náhradníky.

Způsob platby
• bezhotovostně převodem na účet č. : 105035680/0300
• variabilní symbol: 44410 – číslo označuje kód 1.
turnusu PT (červenec) a je uvedeno na přihlášce
ke konkrétnímu termínu, 44411 – číslo označuje
kód 2. turnusu PT (srpen) a je uvedeno na přihlášce
ke konkrétnímu termínu

• do poznámky: jméno dítěte
• prosím, uveďte správný VS a jméno dítěte, aby mohla být
platba spárována

Storno
Při odhlášení účastníka
• do 40 dní před realizací PT je vráceno 100 %
z provedené platby
• do 30 dní před realizací PT je vráceno 60 % z provedené
platby
• do 15 dní před realizací PT je vráceno 40 % z provedené
platby
• v jakékoliv kratší době nežli 15 dní je vrácení peněz
vázáno na mimořádnou situaci (nemoc, úraz apod.) a je
v kompetenci organizátora rozhodnout o takovémto
dobropisu platby; zákonný zástupce dokládá lékařské
potvrzení či jiný obdobný doklad
V případě, že účastník nenastoupí na PT bez předchozí
omluvy nebo nedodání dokladů potvrzujících postavení
pečující osoby/osob na trhu práce, ztrácí nárok na vrácení
celého poplatku.
Při nekonání PT z důvodů na straně organizátora či
z důvodu opatření vlády ČR (pandemie koronaviru) je vždy
100 % provedené platby účastníkovi vráceno.
Další informace naleznete na stránkách
https://tabory.spolecne-usti.cz/
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