PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ŠTERNBERK s Agenturou 2G
Organizační pokyny pro rodiče
Naším cílem je připravit pro vás a vaše děti co nejlepší letní program. Aby vzpomínka na léto
strávené s námi byla co nejhezčí, přečtěte si prosím pozorně následující důležité informace.

PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ
-

-

Přihlašovat děti můžete:
* Pouze elektronicky vyplněním registračního formuláře na stránce
www.agentura2g.cz/tabory/
* Na zadaný email Vám přijde potvrzení o přihlášení dítěte
Dítě je možné přihlásit do tábora kdykoliv před začátkem turnusu, dokud nebude naplněna
kapacita tábora.
Minimální počet dětí ve specializaci je 15. Pokud nedojte k naplnění, nabídneme Vám přesun
dítěte do jiné specializace, nebo Vám vrátíme uhrazenou částku.
Minimální počet dětí ve specializaci MINIKLUBÍK je 5. Pokud nedojte k naplnění, vrátíme Vám
uhrazenou částku.

PLATBY
- Cena tábora je 1.990 Kč / týden.
- Cena specializace MINIKLUBÍK – 2.490 Kč / týden
- Platba musí být provedena do 10 dnů po přihlášení dítěte do tábora. Rozhodující je datum
obdržení emailu potvrzující přihlášení. Pokud se hlásíte „na poslední chvíli“, platbu provedete po
domluvě s organizátorem táborů a potvrzení o platbě odešlete emailem.
- V případě neobdržení platby v uvedeném termínu může být vaše přihláška stornována.
- V případě zrušení táborů z důvodu epidemiologických opatření vám celou částku vrátíme na účet.
V ceně turnusu je zahrnuto: oběd, dopolední + odpolední svačina, zajištění pitného režimu, výtvarný,
herní a sportovní materiál, odměny pro děti, pronájem prostor, příprava a realizace programu, instruktoři,
jednodenní výlet.

Důležité informace k platbám:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 222586879/0600 (Moneta Money Bank)
Text pro příjemce – NUTNO UVÉST:
jméno dítěte, Turnus + název tábora (např. Jan Novák, A2 – Cesta kolem světa)

Je nezbytné pro identifikaci platby!!!

ODHLÁŠENÍ DĚTÍ
Odhlášení z tábora je možné provést pouze písemně emailem na info@agentura2g.cz.
Rozhodující je datum obdržení emailu.

Storno podmínky:
V případě odhlášení dítěte z celého turnusu účtujeme storno poplatek:
a) 1000 Kč - dojde-li ke stornu účasti 30 až 8 dnů před zahájením turnusu
b) 1500 Kč - dojde-li ke stornu účasti 7–5 dnů před zahájením turnusu (tj. pondělí-středa, když
turnus začíná následující pondělí)
c) 1990 Kč - dojde-li ke stornu účasti 4 - 1 den před zahájením turnusu (tj. čtvrtek-neděle, když turnus
začíná v pondělí)
V případě odhlášení dítěte v průběhu turnusu účtujeme storno poplatek 100% z uhrazené částky.

Storno podmínky - Miniklubík:
V případě odhlášení dítěte z celého turnusu účtujeme storno poplatek:
d) 1000 Kč - dojde-li ke stornu účasti 30 až 8 dnů před zahájením turnusu
e) 2000 Kč - dojde-li ke stornu účasti 7–5 dnů před zahájením turnusu (tj. pondělí-středa, když
turnus začíná následující pondělí)
f) 2490 Kč - dojde-li ke stornu účasti 4 - 1 den před zahájením turnusu (tj. čtvrtek-neděle, když turnus
začíná v pondělí)
V případě odhlášení dítěte v průběhu turnusu účtujeme storno poplatek 100% z uhrazené částky.

Storno poplatky nebudou účtovány, zajistí-li účastník za sebe náhradníka.

POVINNÉ DOKUMETY:


Při nástupu dítěte na tábor je nutné dodat čestné prohlášení o „Neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění“, podepsané zákonným zástupcem dítěte. Potvrzení Vám zašleme
emailem před začátkem turnusu společně s organizačními pokyny.

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ:




Stravování (obědy) je zajištěno v restauraci Jakoby Šternberk. V případě, že děti pojedou na
celodenní výlet, dostanou balíček s obědem s sebou.
Svačiny jsou zajištěny 2x denně formou čerstvého pečiva (sladké / slané) a ovoce.
V případě dietního omezení nás prosím informujte již při přihlášení dítěte v sekci zdravotní
omezení.
 Obědy: ve spolupráci s dodavatelem stravování zajistíme speciální diety (alergie,
diabetes, bezlepková)
 Svačiny: speciální svačiny si rodiče zajistí samostatně!!!

INFORMACE K ORGANIZACI PRVNÍHO DNE (pondělí) KAŽDÉHO TÝDNE:





Přiveďte své dítě mezi 7.30 a 8.00 na hřiště u ZŠ dr. Hrubého. V případě špatného počasí do
tělocvičny (vstup přes hřiště).
V prostotu hřiště se dítě zaregistruje u stolečku.
Následně si dítě převezme vedoucí daného turnusu.
V 8.00 proběhne zahájení nového týdne, děti budou rozděleny do jednotlivých specializací a
začne organizovaný program.

OSTATNÍ INFORMACE:















Prosíme rodiče, aby děti vodili VČAS, tzn. do 8.00 hod. Pozdní příchody dětí narušují program
celé skupiny. Pokud bude naplánován výlet, budete předem informováni o případném
dřívějším času příchodu.
Stravování (obědy) je zajištěno v restauraci Jakoby Šternberk. V případě, že děti pojedou na
celodenní výlet, dostanou balíček s obědem s sebou.
V případě, že se do některé specializace nahlásí méně jak 15 dětí, bude vám nabídnuta
možnost výběru jiné specializace, případně vrácení peněz.
Minimální počet dětí ve specializaci MINIKLUBÍK je 5. Pokud nedojte k naplnění, vrátíme Vám
peníze.
Jeden den v týdnu bude naplánován celodenní výlet. Rodiče budou informování o místě a
programu výletu písemně. Cíl a průběh výletu bude upraven dle aktuální epidemiologické
situace.
Agentura 2G nezajišťuje úrazové pojištění dětí!
Doporučujeme pečlivě zvážit, zda nechat dětem účastnícím se tábora mobilní telefon a větší
finanční hotovost. Za tyto věci neneseme odpovědnost a neručíme za jejich poškození či ztrátu.
Základní informace k jednotlivým turnusům najdete na internetové adrese
www.agentura2g.cz/tabory, podrobné informace Vám zašleme emailem před začátkem
vašeho turnusu.
V případě „rychlých dotazů“ nás můžete kontaktovat emailem na info@agentura2g.cz nebo na
www.facebook.com/primestsketaborysternberk/
Odesláním přihlášky udělujete svůj souhlas k pořizování fotografií, audio a videozáznamů
z aktivit konaných v rámci tábora, souhlasíte s uveřejněním fotografií, audio a videozáznamů
svého dítěte na webových stránkách organizátora (www.agentura2g.cz a
www.facebook.com/primestsketaborysternberk/ ).
Některé ze zdravotních pojišťoven přispívají pojištěncům na letní tábory. Na požádání vám
pro pojišťovnu rádi potvrdíme doklad o účasti dítěte na našem táboře. Formulář pojišťovny
205 je ke stažení na webu www.agentura2g.cz/tabory/ v sekci ke stažení.

KONTAKT:
Agentura 2G, Labutí 23, Šternberk, 785 01
tel. 604 777 650, 604 954 714
e-mail: info@agentura2g.cz
www.agentura2g.cz/tabory

