
 

 

Závazná přihláška 

Údaje o pobytu Pořadatel 

Termín konání:  Skleněnka z.s. 

Tř. Masarykova 169 

698 01 Veselí nad Moravou 

 

+420 723 680 719 

 

info@duhovasklenenka.cz 

www.duhovasklenenka.cz 

Místo konání:   

 

 

 

 

Lektoři: 
 

 

 

Téma: 
 

 

Cena pobytu:  

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………. 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………... 

Tel. číslo: ……………………………..   E-mail: ……………………………………………… 

 

Datum:        Podpis:  

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………. 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………... 

Tel. číslo: ……………………………..   E-mail: ……………………………………………… 

 

Datum:        Podpis:  

 

 



 

 

Podmínky pobytu: 

 Odesláním přihlášky souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním mých osobních údajů v rámci pořádající 

organizace za účelem evidence, kontroly a zajištění služby. Sebraná a zpracovaná data nebudou předána 

žádným jiným subjektům. Dále souhlasím s případnou stáží studenta v průběhu pobytu a s prováděním 

fotodokumentace a jejím případným zveřejněním na webových stránkách (výhradně fotografií dospělých 

osob) pořádající organizace za účelem prezentace její činnosti. 

 Prohlašuji, že jsem seznámen/a se svým zdravotním stavem a zdravotním stavem mnou přihlášených dalších 

účastníků. Prohlašuji, že já i všichni mnou přihlášení účastníci jsme ze zdravotního hlediska způsobilí 

absolvovat tento konkrétní pobyt. Beru na vědomí, že pobytu se mohou zúčastnit přihlášení účastníci pouze 

při splnění podmínky tzv. bezinfekčnosti (za podmínky, že v den nástupu na pobyt nevykazují známky 

žádného infekčního onemocnění). Dojde-li k takovému onemocnění v průběhu pobytu, nemůže se dotčený 

účastník, z důvodu zabránění šíření nákazy, zúčastňovat společných aktivit, dokud není bezpečně zjištěn 

charakter onemocnění. Zavazuji se, že v případě takového onemocnění se podřídím přijatým přiměřeným 

opatřením, která mají zabránit šíření nákazy. 

 Beru na vědomí, že za děti zodpovídají jejich rodiče/prarodiče/pěstouni po celou dobu pobytu, programu se 

zúčastňují výhradně za doprovodu rodičů/prarodičů a pod jejich dohledem. V případech odděleného programu 

pro děti zajištěného organizátorem pobytu přebírá zodpovědnost organizátor. 

 Zavazuji se zúčastnit úvodního poučení pořádající organizace o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně mého 

majetku při programu a zavazuji se přednesenými instrukcemi řídit. 

 Beru na vědomí, že po dobu pobytu organizátor neodpovídá za moji/naši bezpečnost, ochranu zdraví a ztrátu 

předmětů v mém vlastnictví. Současně beru na vědomí, že pro případ vzniku odpovědnosti organizátora za 

jakoukoli případnou škodu je organizátor pojištěn, s výjimkou některých rizik (jako jsou např. adrenalinové 

sporty, odcizení majetku účastníkům apod.). Beru na vědomí, že rizika, se kterými je pobyt spojen, si mohu 

nechat individuálně pojistit. 

 Beru na vědomí, že z hygienických a bezpečnostních důvodů se žádné zvíře (pes atd.) nemůže účastnit 

společného programu ani obývat společné prostory na pobytu, s výjimkou vodících a asistenčních psů. 

 Beru na vědomí, že po obdržení informací k platbě od zaměstnance pořádající organizace běží 14 denní lhůta 

pro úhradu zálohy za pobyt. Doplatek za pobyt musí být uhrazen nejpozději 7 kalendářních dní před konáním 

pobytu. V opačném případě je přihláška neplatná. 

Storno podmínky pobytu: 

6 týdnů (42–22 dní) před začátkem pobytu 35 % z celkové ceny pobytu 

3 týdny (21–8 dní) před začátkem pobytu 60 % z celkové ceny pobytu 

1 týden (7–1 den) před začátkem pobytu 90 % z celkové ceny pobytu 

V den pobytu 100 % z celkové ceny pobytu 

V případech, kdy za všechny přihlášené osoby účastník najde náhradu, nebudou mu účtovány storno poplatky. 

Podepsáním této přihlášky potvrzuji, že souhlasím s podmínky pobytu.  
 


