Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace

Platba za tábory
Způsob platby:
1) na účet SVČ Rožnov p.R. č.ú. 107-5450330237/0100 u KB, variabilní symbol bude
zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nebo sdělen telefonicky
2) hotově do pokladny – pokladní hodiny v pondělí od 8-11 a od 12-16,00 hod.
V případě fakturace za tábor (např. z důvodu platby zaměstnavatelem), je potřeba zaslat
závaznou objednávku včetně fakturačních údajů organizace, která tábor zaplatí.

Termín zaplacení: do 20. dubna běžného roku
Po tomto datu budou nezaplacené přihlášky přeřazeny mezi náhradníky. Až přijetím platby
bude zájemce opět zařazen mezi účastníky – zařazování bude probíhat chronologicky
dle přijetí plateb až do naplnění kapacity tábora. Po 20. dubnu budou i nové přihlášky
zařazovány mezi účastníky až po přijetí platby, do doby zaplacení není garantována účast.

Stornovací podmínky:
V případě zrušení tábora ze strany SVČ Rožnov p.R. se automaticky vrací celá částka.
V případě zrušení tábora ze strany účastníka je nutné dodat do SVČ žádost o vrácení
(osobně, poštou, e-mailem pouze naskenovanou s podpisem žadatele). Formulář ke stažení
je na webových stránkách SVČ ve složce Dokumenty.
Bude postupováno dle následujících stornovacích podmínek:
1) Dojde-li ke zrušení účasti do konce května z jakéhokoliv důvodu, bude vrácena celá
částka.
2) Zrušení účasti po 31.5. běžného roku:
- z jakéhokoliv důvodu – bude vrácena částka 50% z ceny tábora
- ze zdravotních důvodů na základě potvrzení lékaře – bude vrácena částka 70%.
3) V případě onemocnění v průběhu tábora a dodání lékařského potvrzení bude
vrácena poměrná částka dle počtu dnů a nákladů na tábor.
Z jiných důvodů než zdravotních se vratky neposkytují.
4) Storno poplatky nebudou účtovány, zajistí-li si účastník za sebe náhradníka.
5) Vratky dle b.2,3,4 budou zasílány až po vyúčtování tábora, nejpozději do konce října.
Všeobecné podmínky na táborech SVČ včetně stornovacích podmínek
na www.svcroznov.cz.
Jana Hrubá, ekonomka

jsou k dispozici

Mgr.Martin Navařík, ředitel

