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 LÉTO KLADENSKÝCH DĚTÍ 2022 – Platební podmínky: 
 

Platby za účast na akci budou hrazeny na účet společnosti vedený u KB Kladno.  

Číslo účtu: 51-5473810217/0100 

Variabilní symbol: každému účastníkovi bude přidělen a zaslán e-mailem 

vlastní VS 

Zpráva pro příjemce: Jméno účastníka/ účastníků 

Částku lze uhradit buď jednorázově, nebo ve 2 splátkách. První splátka (minimálně 50 % z celkové 

částky) musí být uhrazena nejpozději do 30. 04. 2022. Případná druhá splátka musí být uhrazena 

nejpozději do 30. 06. 2022. Připsáním částky / zálohy na náš účet se dítě stává závazně přihlášeným. 

Pokud nebude druhá splátka uhrazena v termínu, dítě / děti bude z tábora odhlášeno a bude 

postupováno dle stornopodmínek. 

Stornopodmínky:  

Z uhrazené částky bude na účet, ze kterého byla částka zaslána, vráceno: 

• 100 % uhrazené částky v případě písemného odhlášení do 30. 04. 2022 

• 50 % uhrazené částky v případě písemného odhlášení od 01. 05. do 30. 06. 2022 

• 75 % uhrazené částky při předložení lékařské zprávy potvrzující zdravotní důvody  

pro neúčast dítěte na celém běhu  

• Při onemocnění dítěte v průběhu turnusu vracíme 50 % ceny za každý den, kdy dítě 

nebude přítomno a doloží zdravotní důvody lékařskou zprávou.  

Daňový doklad (pro případ žádosti o příspěvek na akci u svého zaměstnavatele, zdravotní 

pojišťovny apod.) bude vystaven na požádání. Pokud si přejete vystavit zálohovou fakturu  

na zaměstnavatele, zašlete Vaši žádost spolu s potřebnými údaji na emailovou adresu 

LKD@samk.cz. 

Zaplacením zálohy souhlasíte s výše uvedenými podmínkami. 

V den nástupu na akci je třeba odevzdat tyto vyplněné dokumenty: 

• Potvrzení souhlasu s přepravou 

• Potvrzení o bezinfekčnosti (podepsané v den nástupu na akci) 

• Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzený od lékaře, platný i v poslední  

den turnusu  

o (postačí i fotokopie podobného dokladu například ze základní či mateřské školy 

atp.)  

• Fotokopie kartičky zdravotní pojišťovny 

• Potvrzení technické způsobilosti jízdního kola 
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