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Celková cena pobytu je 8.200 Kč. 

V ceně je zahrnuto: 

Místo: Rekreační středisko Svor 

Ubytování: zděné bungalovy se sociálním zařízením a dřevěné chatky, při vyčerpání této ubytovací 
kapacity ubytování ve stanech s podstavou (rodiče budou na tuto skutečnost upozorněni a mohou 
odstoupit z přihlášení účastníka na tábor) 

Doprava: zajištěna autobusem z Prahy na místo pobytu a zpět – místem odjezdu a příjezdu je Černý 
Most (detaily upřesníme) 

Stravování: šestkrát denně (snídaně, dopolední a odpolední svačina, oběd, večeře a druhá večeře), 
nepřetržitý pitný režim 

Odborný zdravotnický dozor, zkušení vedoucí a kvalifikovaní lektoři, bohatý dopolední, odpolední i 
večerní program, odměny, diplomy, … 

V ceně není zahrnuto: 

Poplatky u lékaře, nákup léků na doporučení lékaře či předpis u jednotlivých dětí. 
Úmyslné poškození vybavení. 
Úrazové pojištění a pojištění storno poplatků, pojištění zavazadel. 

Jak provést platbu 

1. Vyplňte on-line přihlášku na našem webu. 

2. Obratem Vám na email odešleme přihlášku, nástupní list, všeobecné smluvní podmínky a pokyny 
k platbě. 

3. Přihlásit se musíte i písemně. Vytiskněte proto přihlášku, řádně ji vyplňte a pošlete poštou na 
adresu Castor Camp, z.s., Chomutovská 1114/1, Praha 6, 161 00. Přihlášky neposílejte 
doporučeně! 

4. Zaplaťte pobyt dítěte vkladem či převodem na náš účet 

Číslo účtu: 2800535467/2010 

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení přihlašovaného dítěte nebo dětí 

Vklad můžete provést i za více dětí najednou. 

Nejpozději do 14 dnů po odeslání online přihlášky je nutné uhradit 50% zálohu či 
celou částku! Pokud tak neučiníte, nebude místo garantované. O případném 
zpoždění v platbě nás prosím informujte. 

5. Vyplňte nástupní list dítěte na Castor Camp, nechte si lékařem potvrdit vyhovující zdravotní stav 
dítěte, přiložte kopii kartičky pojištěnce. 

Nástupní list odevzdejte při odjezdu na tábor vedení CC. 

Bez nástupního listu nebude dítě na tábor přijato! V takovém případě rodiče 
nemohou nárokovat vrácení platby za tábor. 

Platba fakturou 

V případě čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociální potřeb nebo z příspěvku od 
zaměstnavatele Vám rádi vystavíme fakturu. Zašlete nám na náš email info@castorcamp.cz 
objednávku s informacemi pro vystavení faktury.  

 

 

 

Pokyny k platbě 
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Platba složenkou 

Pokud budete platit složenkou typu C, pošlete kopii ústřižku společně s vyplněnou přihláškou na 
adresu Castor Camp, z.s., Chomutovská 1114/1, Praha 6, 161 00, aby mohla být platba dohledána 
v účetnictví, Česká pošta neuvádí dostatečné informace pro identifikaci platby v bankovním výpisu.  

Možnost splátek 

Platbu je možno rozložit do dvou splátek (záloha, doplatek). Záloha ve výši 50 % celkové částky musí 
být zaplacena do 14 dnů po odeslání přihlášky. Doplatek musí být zaplacen do 31. května 2023. Pokud 
je dítě přihlášeno po 31. 5. 2023, není možno platbu rozdělit na zálohu a doplatek. Je nutné celou 
částku zaplatit najednou, a to do 14 dnů od odeslání online přihlášky, nejpozději však den před 
zahájením pobytu, tedy 29. 6. 2023.  

Nebude-li doplatek uhrazen do stanoveného data, pořadatel má právo zrušit pobyt dítěte bez nároku 
na vrácení zálohy. V případě neuhrazení do 31. 5. 2023 bude zákonný zástupce dítěte poskytovatelem 
vyzván k okamžité úhradě, konečný termín po obdržení takto urgované platby je 6. 6. 2023.  

Přihlášené dítě má zajištěnou účast na táboře ve chvíli, kdy obdržíme přihlášku i platbu. Přijetí platby 
Vám potvrdíme e-mailem. 

Storno poplatky 

Zrušení účasti ze strany účastníka: 

Bez storno poplatku při zrušení účasti do 30. 4. 2023. 

Storno poplatek 25 % z ceny pobytu při zrušení účasti od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023. 

Storno poplatek 75 % z ceny pobytu při zrušení účasti od 1. 6. 2023 do 29. 6. 2023. 

Storno poplatek 100 % z ceny pobytu při nedostavení se k odjezdu bez předchozí informace, při 
nepřijetí účastníka na tábor z výše uvedených důvodů (nedodaný nástupní list dítěte) a při vyloučení 
účastníka z akce z důvodu závažného porušení táborového řádu Castor Campu. 

Při zrušení účasti z důvodu nemoci nás prosím neprodleně kontaktujte. 

Zrušení ze strany pořadatele: 

Ve výjimečných případech (při nepřízni počasí jako reakce na varování státních úřadů, při zrušení 
pobytu z nařízení vlády či při jiných mimořádných událostech nedovolujících konání akce) vrátíme 
veškeré nevynaložené náklady. 
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