Podmínky soustředění
Letní taneční soustředění 2022, Mažoretky SympA z.s.
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Účastníci soustředění mohou být pouze dívky ve věkovém rozmezí 5 – 25 let, nestanoví-li
pořadatel jinak. Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí účastníka v případě, že tento
nespadá do zaměření soustředění, či věkové struktury účastníků. Osoby mladší 18 let se
mohou zúčastnit soustředění pouze se souhlasem zákonného zástupce.
Přihlášku na soustředění a další dokumenty naleznete na webových stránkách
www.sympapraha.cz
Účastníci se mohou přihlásit na soustředění pomocí elektronické závazné přihlášky na
www.sympapraha.cz. Spolu s odesláním závazné přihlášky je nutné uhradit zálohu, která činí
2000,- Kč. Bez zálohy nebudeme na odeslanou přihlášku brát zřetel. Tato záloha je nevratná.
Odevzdání přihlášek a zaslání zálohy je nutné uskutečnit dle pokynů na www.sympapraha.cz
v sekci letní soustředění 2022.
Veškeré informace o pobytu a programu soustředění naleznete vždy na www.sympapraha.cz
Situace v ČR ohledně nemoci Covid-19 se neustále mění. Dle aktuálních platných podmínek
budeme řešit nutné testování dětí před odjezdem.Přesné informace zašleme cca 3 týdny
před odjezdem.
Dokumenty, které se odevzdávají při odjezdu:
o Zdravotní informace - či je možné odevzdat jakýkoliv jiný formát, který je však v
době soustředění platný
o V případě, že dítě užívá léky, je nutné při odjezdu předat přesný rozpis užívání léků
v podepsané taštičce
o Potvrzení rodičů o zdravotní způsobilosti dítěte - zdravotní list
o Dokument s kontakty na rodiče, osobním souhlasem atd.
Storno poplatky za soustředění
o Záloha 2000,-- je nevratná
o Storno ze zdravotních důvodů
▪ Storno 30. – 7. den před začátkem soustředění ze zdravotních důvodů (nutné
potvrzení lékaře) storno ve výši 30% z předepsané úplaty (záloha 2000,- Kč je
nevratná)
▪ Storno 7. – 1. den před začátkem soustředění ze zdravotních důvodů (nutné
potvrzení lékaře) – storno ve výši 50% z předepsané úplaty (záloha 2000,- Kč
je nevratná)
▪ Storno - v případě, že by některé z dětí nemohlo na soustředění odjet z
důvodu pozitivního testu na COVID-19, bude vráceno 75% z celá částky za
soustředění. To však ale pouze v případě prokázání pozitivního testu u dítěte.
o Storno z jiných než zdravotních důvodů
▪ Storno 30. – 7. den před začátkem soustředění z jiných než zdravotních
důvodů (není nutné potvrzení lékaře) storno ve výši 30% z předepsané úplaty
(záloha 2000,- Kč je nevratná)
▪ Storno 7. – 1. den před začátkem soustředění z jiných než zdravotních
důvodů (není nutné potvrzení lékaře) – storno ve výši 100% z předepsané
úplaty
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Poplatky za soustředění – v ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, odpolední svačina,
celodenní dohled, zdravotní dohled, taneční lekce a výuka mažoretkového sportu

PLATBY ZA SOUSTŘEDĚNÍ::
Platba letního soustředění probíhá převodem na účet ve dvou fázích.

• Úhrada zálohy 2000,- Kč do 30. 4. 2022
• Doplatek soustředění do 18.7. 2022
Své platby prosíme zasílat na číslo účtu:
000000-2601266006/2010
Var. symbol je rodné číslo přihlášeného dítěte - uvádíte v přihlášce
Text - jméno a příjmení dítěte, Letní soustředění 2022
WW.SYMPAPRAHA.CZ

