
Sportovním příměstský tábor s Vlky 

Všeobecné informace 

 

Níže v textu najdete informace související s účastní vašeho dítěte na Sportovním 

příměstské táboře s Vlky.  Pokud v textu níže nenaleznete potřebné informace nebo 

odpovědi na vaše otázky, prosím kontaktujte hlavního trenéra klubu na uvedeném tel. 

Čísle nebo e-mailové adrese.  

 

Přihlášení 

• Přihlášení probíhá elektronicky (on-line přihláška) na webových stránkách 

https://www.basketzdarns.cz/sportovni-primestsky-tabor 

• Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mailovou adresu zadanou v přihlášce. 

• Přihlášení dítěte je kompletní po uhrazení účastnického poplatku na účet klubu.  

• Pozn. Pokud není přihášení dokončeno do 10ti dní od vyplnění přihlášky, bude 

toto přihlášení stornováno a místo na táboře nebude zarezervováno. 

  

Platba  

• Cena tábora je 1800,- kč / týden (= pondělí – pátek) 

• Cena tábora pro členy BK Žďár je 1500,- kč / týden (= pondělí – pátek) 

• Platba musí být uhrazena do 10ti dní od vyplnění přihlášky, jinak je tato přihláška 

stornována a místo v táboře není rezervováno.  

• Veškeré platby musí být uhrazeny před nástupem dítěte na první den v táboře.  

 

Bankovní účet pro platby účastnického poplatku: 

č.ú.: 2000054673 / 2010 (Fio Banka a.s.)  

text pro příjemce: TÁBOR + příjmení a jméno dítěte  

– nutno uvést pro správné přiřazení platby! 

 

Odhlášení a Storno 

Odhlášení z tábora je možné provést pouze písemně na e-mailové adrese: 

info@basketzdarns.cz. Pro uplatnění storna je rozhodující datum obdržení e-mailu. 

V případě odhlášení dítěte z tábora účtujeme následující storno poplatek:  

https://www.basketzdarns.cz/sportovni-primestsky-tabor
mailto:info@basketzdarns.cz


• 0% platby, dojde-li ke zrušení účasti více jak 20 dní před zahájením tábora = 

odhlášení / storno bez poplatku. 

• 50% platby dojde-li ke zrušení účasti 19 – 5 dní před zahájením tábora 

• 100% platby, dojde-li ke zrušení účasti 4 dny před zahájením tábora nebo v jeho 

průběhu.  

Po dohodě je možno účastnický poplatek převést na jiné dítě, v takovém případě 

nebudou storno poplatky účtovány.   

V případě zranění souvisejícího s průběhem tábora bude vrácení platby řešeno 

individuálně.  

V případě zrušení tábora z důvodů epidemiologických opatření bude celá 

částka vrácena organizátory na účet plátce.  

 

Zdravotní pokyny a Covid 

• Nutno podmínkou účasti je čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

nebo jiného infekčního onemocnění účastníka potvrzené podpisem rodiče / 

zákonného zástupce účastníka (viz. dokumenty). 

• Organizátor tábora nezajišťuje pro účastníky zdravotní pojištění.  

• Dítě se tábora účastní s vědomím rodičů (zákonného zástupce), který zodpovídá 

za zdravotní a kondiční způsobilost dítěte i s ohledem na sportovní a pohybovou 

náplň tábora. Individuální potřeby v tomto směru, prosím konzultujte 

s organizátory tábora.  

 

Ostatní informace 

• Sportovní příměstský tábor proběhne při minimálním počtu 15 dětí.  

• Na tábor je možno se přihlásit po telefonické dohodě i po termínu přihlášek. 

V těchto případech bude zapojení dítěte do tábora podmíněno celkovým počtem 

účastníků.  

 

 

 

Kontakt a info: 

Pořádající organizace:  BK Žďár nad Sázavou, z.s., Komenského 973/4, Žďár nad 

Sázavou, 5910, IČ: 22835148 

Hlavní vedoucí/ trenér:  Mgr. Roman Bednář, 776 286 428, info@basketzdarns.cz 

 

www.basketzdarns.cz 
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