POKYNY K PLATBĚ
letního dětského tábora „Jumanji“

Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás informace ohledně možností úhrady poukazu na letní dětský tábor, pořádaný
spolkem Vestanusu, z. s. v termínu 6. – 20. 8. 2022.
•

Celková částka tábora činí 3 700 Kč.

•

Podle příslušných předpisů může na poukaz přispět odborová organizace nebo zaměstnavatel.

•

Poskytujeme následující slevy:
➢ sourozeneckou slevu ve výši 200 Kč na druhého (třetího, čtvrtého, pátého…) sourozence.
Sleva je platná při současném přihlášení více dětí v příbuzenském stavu nebo žijících
v jedné domácnosti.
➢ slevu pro děti, které s námi již v minulosti na tábor jely, ve výši 200 Kč
➢ slevu dětem, které s sebou na tábor přivedou nové kamarády, ve výši 200 Kč. Nárok na
slevu je podmíněn účastí nového táborníka na táboře. Nový táborník musí navíc do
poznámky v přihlášce uvést jméno kamaráda, který ho na tábor přizval. Sleva bude
poskytnuta zpětně zasláním na účet.

•

Všechny výše uvedené slevy lze kumulovat, nejvyšší možná sleva tak činí 600 Kč.

•

Platbu poukazu je možné provést v hotovosti na adrese spolku, nebo složenkou či bankovním
převodem:
➢ číslo účtu zřízeného u GE Money Bank: 232632533/0600
➢ pod variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu DDMMRRR.

•

Poukaz je třeba zaplatit do 31. 5. 2022.

•

Pokud potřebujete vystavit fakturu, zašlete prosím co nejdříve objednávku, ve které specifikujete
adresáta (přesný název organizace, adresa, IČO, DIČ) a znění faktury na email:
tabor@vestanusu.cz.

Po zkušenostech z minulých let, z důvodu nakupování „suchých potravin“ před konáním tábora a
z důvodu objednání různých služeb před táborem (doprava, nájem tábořiště apod.) jsme nuceni
k zavedení storno poplatků při nenastoupení dítěte na tábor:
➢ 45 dní až 31 dní před táborem 25 % z poukazu
➢ 31 dní a méně před táborem 50 % z poukazu
Pokud dítě odjede z tábora dříve (z rodinných či zdravotních důvodu) je za každý den mimo dne prvního
(dne odjezdu) vráceno rodičům 80 Kč.
Děkujeme za pochopení.
Na další spolupráci se těší pracovníci tábora.

