
PODMÍNKY ÚČASTI (příloha Závazné přihlášky)

(A)  ÚČASTNÍK (nebo jeho zákonný zástupce) JE POVINEN (nejpozději při odjezdu) 
DODAT (opatřeno právoplatným podpisem):

- Potvrzení o způsobilosti dítěte na zotavovacím pobytu, Potvrzení o bezinfekčnosti, 
Bezpečnostní a pobytová pravidla.

- Tyto dokumenty budou zaslány na adresu uvedenou na Závazné přihlášce nejpozději 
20 dní před začátkem akce.

(B)  MOŽNOSTI A PODMÍNKY ZRUŠENÍ ÚČASTI NA POBYTU: 
1. Zrušení provádí účastník, jeho zákonný zástupce nebo přihlašující organizace
písemně a platnost nabývá okamžikem, kdy KYKLOP o.p.s. oznámení obdrží.
Při zrušení účasti bez udání akceptovatelného důvodu (viz. bod 4) v  době kratší
než 14 dnů před začátkem akce, účastník nebo jeho přihlašovatel zaplatí náhradu
ve výši 50% z ceny pobytu. 
Nejlepší variantou je sehnání náhradníka. KYKLOP o.p.s. je totiž vázáno na 
smluvní podmínky storno poplatků provozovatelů služeb v rámci pobytu. 
2.  V případě,  že  KYKLOP  o.p.s.  neobdrží  do  daného  termínu  09.  06.2018
doplatek zálohy ve výši: 1000,- Kč a důvody nebudou z Vaší strany ani patřičně
vysvětleny (telefonicky, písemně či ústně), bude účast automaticky považována
za zrušenou a záloha se nevrací. 
3. Při  nedodání potřebných dokumentů viz.  (A), nebude účast  možná a bude
považována za zrušenou. Účastník nebo jeho přihlašovatel zaplatí náhradu ve
výši 50% z ceny pobytu. 
4.   V případě závažných okolností,  např.  onemocnění  účastníka (nutno dodat
lékařskou zprávu),  je  důležité co nejdříve tuto okolnost  sdělit  organizačnímu
vedoucímu pobytu - Mgr. Ivanovi Jelenčičovi (tel. 733 244 758) a dohodnout
se na případném storno poplatku či navrácení celé částky. 
5.  Účastník pobytu, který bez zavinění organizátora nevyčerpá sjednané služby,
nemá právo na jejich náhradu

(C)  ZRUŠENÍM POBYTU ZE STRANY KYKLOP o.p.s. SE ROZUMÍ:
1.  Zruší-li pobyt hygienik z důvodů rozsáhlých infekčních onemocnění.
2. Z důvodů živelných pohrom.
3. Z důvodů, při kterých by bylo ohroženo zdraví nebo bezpečnost účastníků,

popř. z jiných závažných (např. technických) důvodů.
V  případě,  že  bude  pobyt  zrušen  ze  strany  organizátora  z  výše  uvedených
důvodů, budou se vracet peníze následovně:
-  Jestliže pobyt bude zrušen před samotným zahájením akce, vrací se 100 %
ze zaplacené částky. 
-   Bude-li  zrušen  během konání,  bude  vrácena  poměrná  část  z ceny pobytu
v závislosti na nákladech a využitých službách.(V případě zájmu budou veškeré
tyto platby doloženy.)


