
Informace pro přihlášení a platbu: 
 
1. Přihlášení na zimní lyžařský tábor: odevzdání přihlášky a uhrazení zálohy. Přihlášku lze získat na našem webu: www.tkdelfin.cz , 
případně Vám ji zašleme mailem nebo na vyžádání poštou.  
 
2. Zálohu ve výši 2.500,- Kč je nutno uhradit současně s přihláškou. Bez uhrazené zálohy nevzniká nárok na rezervaci místa.   
Neobdržíme-li od Vás zálohu do 7 dnů od odevzdání přihlášky, bude přihláška vyřazena a místo postoupeno dalšímu zájemci. Zálohu  
můžete uhradit:  1. přímo převodem na účet (viz níže) 
                            2. osobně, výhradně však  po předchozí telef. domluvě  také na naší domácí adrese: Říčany, Mezihorní 395.  

3. Doplatek účastnického poplatku je nutno uhradit nejpozději do 20. února 2023.  Můžete jej však uhradit kdykoliv předtím. 
Neuhrazení doplatku do tohoto termínu je považováno za zrušení účasti  ze strany účastníka, resp. rodičů účastníka a případná záloha 
bude vyúčtována a vrácena s odečtením stornopoplatku dle bodu 6 tohoto poučení.   
Doplatek  můžete uhradit stejným způsobem jako zálohu (viz výše).  

Platby můžete uskutečnit (bez složenek) přímo z Vašeho účtu, zde jsou platební dispozice : 
číslo účtu : 27- 937 634 020 7  / 0100   Komerční banka a.s. Brno,pobočka Rosice      konstatní symbol : 0308 

variabilní symbol  = rodné číslo Vašeho dítěte  (stačí zadat prvních sedm číslic). V případě sourozenců použijte rodné 
číslo jednoho z nich  ( var.symbol je velmi důležitý, slouží k rozpoznání, že je platba právě od Vás!)     

4. Budete-li žádat o příspěvek Vašeho zaměstnavatele, ve vlastním zájmu zkontrolujte, zda Váš zaměstnavatel úhradu opravdu 
provedl. Případné specifické požadavky Vašeho zaměstnavatele pro přiznání příspěvku (zvlášť faktury, či různá potvrzení) není 
problém splnit. Vystavíme Vám nebo potvrdíme doklad, potvrzení či konkrétní fakturu.    

5. Údaje o uhrazených platbách jsou denně aktualizovány na našich stránkách : www.tkdelfin.cz . Úhradu si můžete u nás 
také  kdykoliv telefonicky ověřit. 

6. Storno poplatky v případě zrušení účast:  

zrušení účasti do 14 dnů od přihlášení - bez stornovacího poplatku  
zrušení účasti od  14 dnů od přihlášení do 20. 2. 2023 -  storno poplatek 2.500,- Kč    
zrušení účasti od  21. 2. 2023  do zahájení akce  -  storno poplatek 3.500,- Kč    
zrušení, případně zkrácení účasti v době tábora    -  vracíme 200,- Kč za každý den neodebrané stravy 

V případě, že by došlo k jakémukoliv navýšení ceny účastnického poplatku nebo ceny skipasu (oproti cenám uvedeným 
v přihlášce) je možné zrušit účast bez jakýchkoliv stornopoplatků a to ve lhůtě 14 dnů od zveřejnění tohoto navýšení.  

7. K povinnému vybavení :  Lyžařský výcvik probíhá na sjezdových lyžích, případně  na snowboardech. Lyžařské vybavení musí být 
v takovém stavu, že se na svahu nerozsype a děti by měly být schopné se do lyží  samostatně obout. Při odjezdu účastníci odevzdají 
potvrzení o seřízení vázání, nebo prohlášení rodičů o tom, že vázání bylo seřízeno.  

8. Co je také dobré vědět :  

- Při odjezdu na tábor předá účastník tábora na srazu: List účastníka, průkazku pojištěnce (stačí kopie), potvrzení lékaře o způsobilosti 
dítěte (nevyžadujeme od účastníků našich letních táborů 2022), doklad o seřízení vázání a příp. individuální léky účastníka. Bez 
těchto dokladů nemůže být účastník do tábora přijat. Za zrušený pobyt z důvodu nedodané dokumentace účastníka bude vrácen 
účastnický poplatek krácený o storno poplatek jako v případě zrušení pobytu.   

- Základní účastnický poplatek nezahrnuje jízdné na vlecích a lanovce, které bude vybíráno při odjezdu. Vybíraná cena za jízdu na 
vlecích a lanovce (vč. skibusu) ve Ski areálu Přemyslov nepřesáhne 2.380,- Kč za celý pobyt pro jednoho.  
Základní účastnický poplatek nezahrnuje event. vstupné do termálních lázní Velké Losiny nebo aquaparku Šumperk v rámci 
„odpočinkového dne“. Od zájemců o koupání bude tato cena vybírána zvlášť (cca 250-390,-Kč dle aktuálního ceníku) – viz informace 
o akci. 

9. Jakékoliv dotazy, připomínky .... 

- e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz   (příp. tel.: 737 823 850)  

- přihlášky a jinou korespondenci prosím zasílejte na adresu:  ČTU-TK Delfín, Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna  
 
Nejpozději do 20. února 2023  budeme rozesílat účastníkům poslední přesné pokyny. V té době budou také k dispozici na 
našem webu:  www.tkdelfin.cz . 
          Ing .Filip Hlaváč  
                   hlavní vedoucí tábora 


