
Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov 

Karla Čapka 573 

Habartov  

357 09 

Smluvní podmínky příměstského tábora 

 
1. Cena tábora: 

Cena je zpravidla sestavena z následujících položek (není-li uvedeno jinak): 

- nákladů na stravu a pitný režim 

- nákladů na materiál na tábor (náklady na pořízení prostředků první pomoci – 

lékárniček, výtvarné pomůcky, materiál pro soutěže a hry, atd.) 

- nákladů na vstupné a další poplatky v souvislosti s táborovým programem 

-  nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a 

v souvislosti s táborovým programem 

 

2. Platba za tábor: 

- poplatek 1.300,-Kč je třeba zaplatit při podání přihlášky na účet DDM 

 

4. Storno poplatky tábora: 

- storno minimálně 45 dnů před začátkem tábora – storno ve výši 200,- 

- storno minimálně 21 dnů před začátkem tábora – storno ve výši 30 % z úplaty 
- storno minimálně 21-10 dnů před začátkem tábora – storno ve výši 50 % z úplaty 
- storno minimálně 21-1 den před začátkem tábora ze zdravotních důvodů (potvrzení lékaře 
nutné) – storno ve výši 30 % z úplaty 
- storno minimálně 9-1 den před začátkem tábora – storno ve výši 80 % z úplaty 
- předčasné ukončení tábora – storno 100 % z úplaty 
 
5. Časový harmonogram tábora 
Děti nastoupí každý den nejdříve v 6:00h a nejpozději v 8:45h do DDM Habartov 
Konec programu v 15:00h a nejpozdější odchod v 16:00 (jiné časové rozmezí lze řešit 
individuálně). 
 
6. Závěrečná ustanovení:  
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např.:šperky, elektrotechnika apod.) 
si děti zodpovídají samy a DDM Habartov za tyto věci nezodpovídá. 
Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte 
podepíše na přihlášce k příměstskému táboru. 
 
Rodiče mají právo vznést k průběhu příměstského tábora písemné připomínky na adresu 
DDM Habartov, které budou řešeny mezi stěžovatelem a vedením DDM Habartov. 
 
V Habartově 10.2.2022                                 
ředitelka DDM Habartov  
Jana Chalupská 

 


