
Organizační záležitosti a všeobecné podmínky 
pro účastníky letního dětského tábora  ve Zhořci 
1/Úhrada pobytu 
Není-li dohodnuto jinak, proveďte platbu  složenkou nebo bankovním převodem .  
Variabilním symbolem pro platbu je rodné číslo dítěte. Bez provedení   platby nebude pobyt  dítěte rezervován. 
Účastník uhradí částku  v termínu 15.7. - 31.7.2023  
2/Cestovní pokyny    
Vlastní doprava na místo konání akce do Zhořce  (autobus  pro malý zájem nepojede). 
Nástupní termín dětí do tábora :    19.8.2023  15.00-17.00 hod.  
Ukončení akce a odvoz dětí z tábora  : 26.8.2023  14.00-16.00 hod. 
3/ Změny Organizátor je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit, změnit dohodnuté podmínky pobytu. Tyto změny je 
organizátor povinen oznámit bezprostředně po jejich vzniku. Nebude-li zákazník s těmito změnami souhlasit, je oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 
4/Zrušení pobytu a vrácení platby 
Organizátor:  je povinen zrušit pobyt nejpozději 30 dnů před odjezdem v případě,je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo 
nepředvídatelnými mimořádnými okolnostmi. V uvedeném případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně zpět. 
5/Zajištění pobytu a reklamace 
Jestliže pobyt neprobíhá dle smluvních podmínek, je účastník oprávněn reklamovat nekvalitní služby. Zároveň je povinen  své 
požadavky neprodleně  oznámit nejdříve zástupci organizátora v místě konání pobytu. Pokud nebude  stížnost podána okamžitě, 
zmenšuje se nebo zaniká nárok na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. 
6/Pojištění 
Základní pojištění bude sjednáno dnem převzetí dítěte na pobyt. 
Doporučujeme vlastní připojištění. 
7/Přílohy 
list.č.l - odešle účastník vyplněný a potvrzený spolu s přihláškou nejpozději  15.7.2023 
list.č.2 - odevzdá účastník vyplněný a podepsaný při nástupu do tábora. 
 8/ Předčasné ukončení pobytu 
 Ukončí-li účastník pobyt z důvodu nemoci nebo vážných rodinných důvodů, bude mu vrácena částka 120.- Kč/den. Na požadavky 
vrácení platby z jiných důvodů nebude brán zřetel. Další  viz. táborový řád.     
Kontaktní adresa:  A-W z.s.              tel.: 723744760 (603373030) 

Nám. gen. Píky 3, 326 00 Plzeň 
Č.účtu:    Česká spořitelna  1564492113/0800 
Adresa tábora:  Letní dětský tábor Zhořec, 331 62 Manětín 
 
Povinné vybavení : spacák, deka, polštářek, prostěradlo. 
 
DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ 
Oblečení 
2 teplákové soupravy 
2 krátké kalhoty /i dívky/ 
l lehká bunda 
l pláštěnka-nutná 
l dlouhé kalhoty 
l plavky 
l teplý svetr 
3 trička 
2 košile nebo mikiny 
l pyžamo 
1 pokrývka hlavy /kšiltovka, šátek/ 
nátělníky, spodní prádlo, teplé 
ponožky, lehké ponožky, kapesníky. 
 
Obuv 
1 pevné kožené boty 
l botasky nebo tenisky/starší/ na sport 
l gumové holínky-nutné! 
l sandály nebo pantofle 
 
 
Hygienické potřeby 
mýdlo,kartáček na zuby,zubní pasta, 
kelímek, hřeben 
2 ručníky 
1 osuška/velký ručník/ na koupání 
opalovací krém 

dívky-hygien.potřeby 
 
Ostatní 
Malý batůžek, láhev na pití,  sešit, 
psací potřeby,baterka, drobné 
hry,popř.malý hudební nástroj, 
neplavci-plovací kruh/křidélka,vesta/, 
dle možnosti  
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