
 
 

 

 

Přihláška na BeBalanced příměstský tábor 2018 

Jméno  a příjmení dítěte:  

Datum narození: 

Adresa bydliště: 

Jméno rodiče: 

Telefon na rodiče: 

Email rodiče: 

Důležité informace, které bychom měli o Vašem dítěti vědět (léky, pohybové potíže, zvyklosti, jídelní 

omezení, alergie): 

 

 

Dítě je: 

 dobrý plavec 

 slabší plavec 

 neplavec 

Pokud se dítě věnuje nějakému sportu, uveďte prosím jakému a jak často:  

 

 16. – 20. 7. 2018 

Volitelná specializace dopolední části tábora: 

 Objevuj své tělo a jeho rytmy (7 – 15 let) 

 Rozvíjej se a hraj si (3,5 - 6 let) 

 

Potvrzuji platnost výše uvedených údajů. 

Nedílnou součástí přihlášky na tábor je také souhlas se Všeobecnými a specifickými podmínkami pro 

účast na táboře Be Balanced a Souhlas se zpracováním osobních údajů.  

Všechny dokumenty je nutné také podepsat. 

 

Datum:        Podpis: 

 

 

Všeobecné a specifické podmínky pro účast na příměstském táboře 

BeBalanced 



 
 

 

 

rehabilitace Be Balanced s. r. o.  
IČO: 05660483  
Spisová značka: C 268246 vedená u Městského soudu v Praze  
Zastoupená jednatelem : Mgr. Dagmar Lisá, r.č.: 845701/5996  
Sídlo: Rybničná 18/1, Liboc, 162 00 Praha 6  
Tel.: 607 225 006, Email: sucha@seznam.cz , www.bebalanced.cz 
 
Přihlášení dítěte 

Dítě je na tábor přihlášeno řádným vyplněním a odesláním přihlášky e-mailem na 

sucha@bebalanced.cz nebo zasláním či osobním předáním na provozovnu rehabilitace Be Balanced 

s.r.o. na adrese: Rybničná 18/1, Praha 6, 162 00. Na základě přihlášky vám bude vystavena faktura. 

Dítě je přihlášeno zaplacením celé ceny tábora do data splatnosti vystavené faktury. Přihláška musí 

být řádně vyplněna spolu s podpisem zákonného zástupce (dále jen rodiče). 

Zvláštní přání 

Pokud bude mít rodič speciální přání, pro které není kolonka v přihlášce, může si ho dohodnout s 

pořadatelem tábora telefonicky nebo emailem. Pokud to bude v silách pořadatele, bude se snažit 

požadavkům rodiče vyhovět.  

Podmínky pro zrušení pobytu 

Ze strany rodiče: Kdykoliv začátkem příměstského tábora má rodič právo zrušit tábor telefonicky na 

tel.: 607 225 006, nebo e-mailem na sucha@bebalanced.cz, u kterého musí mít rodič potvrzení od 

pořadatele o doručení. 

Stornovací podmínky jsou následující: do 30 dnů před začátkem tábora se vrací 50% z celkové ceny, 
od 29. dne před nástupem pobytu a při nenastoupení pobytu se vrací 20 % z celkové ceny. Při získání 
vhodného náhradníka rodičem, se rodiči vrací plná cena. Pokud rodič zruší účast v průběhu termínu 
příměstského tábora, vrací se rodiči 20 % za neodchozené dny.  
 
Ze strany pořadatele: Poruší-li na táboře dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, 
nebude-li se řídit režimem dne, neposlechne-li pokyny vedoucího, táborový vedoucí nebo pořadatel 
oznámí rodiči tuto skutečnost a vyhrazuje si pořadatel právo zrušit jeho účast na táboře bez nároku 
na vrácení peněz.  

Tábor může být odvolán z tzv. vyšší moci (např. vyhoření objektu, bez dodávky vody), v 

tomto případě bude vrácena celá částka v případě před konáním tábora, poměrná nevyčerpaná 

částka v případě zrušení v průběhu tábora. Na jiné plnění nevzniká nárok.  

Způsob vrácení peněz/storna  

Spolu se zrušením tábora nebo následně rodič zašle žádost o vrácení peněz na email 

sucha@bebalanced.cz. V emailu je třeba uvést, na jaké číslo účtu se má případné storno vrátit. 

Pořadatel si vyhrazuje termín pro vyřízení nejpozději do konce 10. měsíce příslušného kalendářního 

roku. Termín pro navrácení storna je platný jen v případě včasného zaslání informací rodičem pro 

navrácení storna.  

 
Upozornění 

Rodič je zodpovědný za ztrátu nebo škody způsobené jeho dítětem, které způsobí úmyslně nebo 

činností, která je v rozporu s táborovým řádem/režimem dne. V případě, že dítě poškodí majetek 

http://www.bebalanced.cz/


 
 

 

 

pořadatele nebo majetek jiného účastníka tábora, zavazuje se rodič, že uhradí celou výši škody. Rodič 

poučí své dítě o naprostém zákazu užívání jakýkoliv omamných látek, užívání alkoholu, kouření a 

opuštění objektu tábora bez vědomí táborového pracovníka. 

 Pořadatel neručí za případnou ztrátu nebo rozbití cenných věcí (mobilní telefony, audiovizuální 

techniku, šperky, atd.). Pořadatel nedoporučuje tyto věci brát s sebou.  

Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti, které dítě svěřilo do úschovy svému 

táborovému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu tábora ponechalo u 

sebe, nenese provozovatel odpovědnost.  

Rodič prohlašuje, že při přihlášení nezamlčel žádné důležité informace o zdravotním stavu dítěte. 

Rodič bere na vědomí, že nemocné dítě se nemůže účastnit tábora a rodič si dítě vyzvedne z 

příměstského tábora po dohodě s táborovým vedoucím.  

Rodič první den tábora odevzdá kopii kartičky pojištěnce. 

 V případě, že má mobilní telefon dítě s sebou na táboře, rodič akceptuje, že dítě nebude mobilní 

telefon používat v době konání příměstského tábora. Telefonické spojení je možné v době 

vyzvedávání dětí z příměstského tábora. Rodič může v opodstatněných důvodech kontaktovat 

táborového vedoucího na telefonní číslo uvedené první den na informacích k programu tábora.  

Závěrečná ustanovení 

 Níže uvedeným podpisem rodič bere na vědomí a souhlasí s Všeobecnými a specifickými 

podmínkami pro účast na příměstském táboře Be Balanced. Rodič stvrzuje svým podpisem, že těmto 

podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje. Rodič prohlašuje, že je oprávněný jednat za dítě.  

 

 

 

Datum:                                                                                                                  Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Podpisem „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ při přihlášení na seminář Centra Be 

Balanced uděluji společnosti rehabilitace Be Balanced s. r. o., IČO: 056 60 483, sídlem 



 
 

 

 

Rybničná 18/1, Liboc, 162 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze pod sp. zn. C 268246, emailový kontakt: info@bebalanced.cz (dále jen 

„Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených 

podmínek:.  

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

 Jméno  a příjmení dítěte:  

 Datum narození: 

 Adresa bydliště: 

 Jméno rodiče: 

 Telefon na rodiče: 

 Email rodiče: 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

Vytvoření závazné přihlášky na Příměstský tábor pořádanou Správcem 

3. Doba zpracování osobních údajů je: 

Jeden rok 

Datum:                                                                                                                          Podpis: 

 

Souhlas s použitím audio a video záznamu 

Rodič dává souhlas k použití fotografií a videa sebe či svého dítěte pořízených v rámci tábora 2018 

pro prezentaci rehabilitace Be Balanced s.r.o. na webu či facebookových stránkách Be Balanced. 

Datum:                                                                                                                          Podpis: 

 

 

 


