Závazné podmínky Letního příměstského soustředění 2020
1.

Organizátorem akce „LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBOROVÉ SOUSTŘEDĚNÍ“ je FOTBAL STUDÉNKA z.s., Malá strana 295,
74213 Studénka, IČ: 22872230. Hlavním organizátorem a vedoucím této akce je Pavel Rychlík. Kontaktní údaje na
organizátory jsou:
Pavel Rychlík
vedoucí soustředění
tel: 606 612 445
Email: pavelrychlik@seznam.cz
Martin Stachovič
předseda klubu
tel: 731 600 509
Email: stachovic@fotbalstudenka.cz

2.

Náš fotbalový klub, jako největší sportovní spolek ve Studénce, připravil nejen pro naše hráče již čtvrté „LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBOROVÉ SOUSTŘEDĚNÍ“. Toto táborové soustředění je primárně určeno pro hráče našeho klubu a
jejich sourozence ve věku od 7 do 13 let vč. dětí našich členů (ročníky narození 2007 – 2013) a uskuteční se od pondělí
do pátku v termínu 13. – 18. 7. 2020 v areálu letního stadionu popř. na zimním stadionu ve Studénce. Každý pracovní
den bude v době 8:00 – 17:00 hodin pro děti připraven bohatý program plný pohybových a dovednostních aktivit,
zábavy, her, výletů a soutěží.

3.

Celková konečná cena za celý týden je stanovena na 2.150 Kč za osobu. V ceně jsou veškeré náklady pořadatele, a to
včetně stravy, přepravy (minimálně 2 autobusové výlety), vstupů, drobných cen, upomínkových předmětů a
prostředků k zajištění zvýšené hygieny všech účastníků.

4.

Během celého týdne budou mít účastníci zajištěn pitný režim, dopolední i odpolední svačinu a obědy. Z veškerých
aktivit budou pořizovány fotografie a videozáznamy, které budou sloužit k propagaci na webových stránkách,
facebooku či tištěných periodikách.

5.

Organizační záležitosti a předběžný časový program soustředění, který může být s ohledem na počasí či technické
záležitosti pořadatelem upraven. Počet účastníků této akce je omezen na maximálně 25 dětí. Platí tedy jednoznačně,
kdo se dřív přihlásí, ten má místo jisté 

Základní údaje a program táborového soustředění:
Termín

od pondělí 13. 7. 2019 do pátku 18. 7. 2019

Určeno pro

děti ve věku od 7 do 13 let (ročník narození 2007 – 2013)
přednost mají členové našeho klubu a jejich děti nebo sourozenci

Místo konání

Studénka – letní stadion (popř. dle počasí i zimní stadion)

Cena

pouze 2.150 Kč / osobu (v ceně je zahrnuto vše, co je uvedeno výše)

Předběžný program soustředění – bude upřesňován dle aktuální předpovědi počasí:
Pondělí

Sraz v 8:00 na stadionu, předání uvítacího balíčku, pohybové aktivity (hry, soutěže, minigolf, …)

Úterý

Sraz v 8:00 na stadionu a pak celodenní výlet

Středa

Sraz v 8:00 na stadionu, výlet po okolí Studénky, pohybové aktivity (hry, soutěže, bazén, …)

Čtvrtek

Sraz v 8:00 na stadionu a pak celodenní výlet

Pátek

Sraz v 8:00 na stadionu, pohybové aktivity a příprava k odpolednímu vrcholu soustředění, odpoledne
zápas dětí proti rodičům, v podvečer táborák a jako bonus bude zajištěno pro děti nocování ve stanech na
stadionu až do sobotního rána

Sobota

Ukončení akce v 8:00 na stadionu a odchod domů (platí pro páteční nocležníky)

6.

Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby každý den tohoto soustředění dorazil účastník na letní fotbalový stadion ve
Studénce nejpozději v 7:55 hodin a byl přihlášen u vedoucího soustředění. Dítě bude v péči organizátorů soustředění
každý pracovní den v době od 8:00 do 17:00 hodin. V 17:00 hodin je povinen zákonný zástupce vyzvednout si své dítě
opět v areálu letního stadionu, pokud nebude s vedoucím soustředění předem dohodnuto jinak.
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7.

V případě zájmu rodičů o zapojení svého dítěte do tohoto Letního příměstského táborového soustředění, je nutné
zaslat emailem na tabor@fotbalstudenka.cz nebo osobně kontaktním osobám uvedeným výše vyplněnou přihlášku,
která je k dispozici na webových stránkách našeho klubu www.fotbalstudenka.cz

8.

Po emailovém potvrzení přijetí přihlášky ze strany pořadatele, je nutné nejpozději do 15.06.2020 uhradit platbu za
soustředění. Platba musí být provedena na bankovní účet u Fio banky, číslo 2500601602/2010, variabilní symbol
datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD.

9.

Definice storno podmínek pro případ zrušení přihlášky je závislá na termínu, v jakém je storno doručeno pořadateli.
Storno 31 a více dnů před zahájením akce – poplatek ve výši 0% z celkové ceny
Storno v období 10 – 30 dnů před zahájením akce – poplatek ve výši 50% z celkové ceny
Storno v období méně než 10 dnů před zahájením akce – poplatek ve výši 100% z celkové ceny
V případě nemožnosti nakonec tábor uspořádat z důvodu případných opatření vlády ČR s vazbou na zhoršení
epidemiologické situace, bude celá částka vrácena zpět rodičům.

10. Podpisem závazné přihlášky vyjadřuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte souhlas s těmito podmínkami Letního
příměstského táborového soustředění.
11. Organizátor akce si vyhrazuje právo na úpravu programu, zrušení akce v případě úpravy stávajících vládních nařízení,
které by byla v rozporu s možným uskutečněním.

Studénka dne 15.5.2020

…………………………………………………………………
Martin Stachovič
předseda FOTBAL STUDÉNKA
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