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1 Storno přihlášky po zaplacení celého účastnického poplatku 

(1.1) bez uvedení důvodu 

• Storno přihlášky bude provedeno bez vrácení jakékoliv poměrné části 

účastnického poplatku. 

 
(1.2) ze zdravotních důvodů na základě doložení lékařské zprávy 

a) do doby omezení odst. 1.2 písm. b 
o Storno přihlášky bude provedeno bez jakéhokoliv poplatku. Bude vrácena celá 

částka účastnického poplatku, tzn. 5 800,- Kč. 
b) týden před zahájením vybraného turnusu 

o Storno přihlášky bude provedeno navrácením částky 3 800,- Kč. V takto krátký čas 
před začátkem vybraného turnusu již bohužel nebudeme schopni vyřídit vrácení 
zálohy poskytnuté provozovateli rekreačního zařízení v celkové výši 2 000,- Kč, která 
zahrnuje ubytování. 

 
2 Storno v průběhu tábora 
(2.1) ze zdravotních důvodů 

• Storno přihlášky bude provedeno navrácením poměrné části z částky 3 800,- Kč (počet 
dnů nemoci/počet dnů celkového trvání tábora). 

 
(2.2) z jiných důvodů 

• Storno přihlášky bude provedeno bez vrácení jakékoliv poměrné části 

účastnického poplatku. 

 

3 Porušení podmínek spolku – táborový řád 

• Při porušení táborového řádu bude nezletilý s okamžitou platností vyloučen z tábora bez 
jakékoliv finanční kompenzace, odvoz bude na náklady zákonných zástupců. 

 
4 Škody vlastním zaviněním 

• Jakákoliv škoda zaviněná nezletilým, ať již úmyslná nebo neúmyslná, bude řešena 
individuálně. Asterion LDT, z. s. má však právo po zákonném zástupci nezletilého tuto 
škodu vymáhat. 

 
5 Přechodná ustanovení 

• Storno lze provést písemným prohlášením na adresu našeho letního dětského 
tábora (pošta, e-mail, SMS). Prohlášení musí obsahovat jméno, příjmení a datum 
narození nezletilého. 

• Vrácení jakékoliv částky, na kterou vzniká nárok podle předchozích ustanovení, 
bude provedeno na účet, ze kterého proběhla příchozí platba. 

• Pro plnění storno podmínek ze zdravotních důvodů je nutné spolku doložit aktuální 
lékařské zprávy. 

• Pro vyzvednutí dítěte z tábora ze shora uvedených podmínek je nutné zajistit vlastní odvoz. 

• Spolek Asterion LDT, z. s. si vyhrazuje právo na změnu jakéhokoliv ustanovení 
těchto podmínek v souladu se zákonem. 
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