Všeobecné podmienky účasti dieťaťa na jazykovom tábore
Poskytovateľ:

Ivana Šušuková LIAM SCHOOL
Sídlo: Stummerova 4623/88A, 955 01 Topoľčany
IČO: 46853928
Tel. č.: 0918 445 165
Zastúpená: Ivana Šušuková, riaditeľka
Pobočka: Stummerova 36, 955 01 Topoľčany

Objednávateľ:

záujemca o jazykový tábor (dieťa a jeho zákonný zástupca)

Prihlásenie do tábora
Objednávateľ sa záväzne prihlasuje do jazykového tábora vyplnením prihlášky a zaplatením ceny stanovenej
poskytovateľom:
 vo výške 160 €/týždeň (8 hod. x 5 dní)
 alebo 80 €/týždeň (4 hod. x 5 dní)
 32 €/deň (8 hod.)
Uvedenú sumu je potrebné uhradiť v hotovosti najneskôr týždeň pred nástupom do tábora v jazykovej škole Liam
School. *Možnosť zľavy -10% z ceny za skoré prihlásenie do 31. 5. 2022.

Trvanie denného tábora a nástup
Tábor je organizovaný v mesiacoch júl a august 2022 (pondelok – piatok) v časoch od 8:00 do 16:00 hod. alebo
od 8:00 do 12:00 hod. Tábor bude prebiehať, vzhľadom na aktuálnu situáciu, za sprísnených hygienických
opatrení. Maximálny počet detí v tábore počas dňa je 15 detí.

Zodpovednosť za vzniknutú škodu



Poskytovateľ odporúča, aby si dieťa nebralo do tábora mobilný telefón, fotoaparát, prípadne iné cennosti
(hodinky, šperky a pod.). Poskytovateľ nezodpovedá za majetok účastníkov denného tábora v prípade
zničenia, poškodenia, straty, či krádeže.
Dieťa je povinné dodržiavať pokyny vedúcich tábora, režim dňa a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti
a zdravia účastníkov denného kurzu. Dieťa je povinné zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať
ostatných účastníkov.

Odstúpenie od zmluvy a storno poplatky








Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť jazykový tábor, ak nebol prihlásený minimálny počet detí;
minimálny počet je 10 detí *, pričom je povinný informovať zákonného zástupcu najneskôr 2 dni pred
začiatkom tábora. V takomto prípade, poskytovateľ vráti objednávateľovi už zaplatenú sumu za kurz.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s objednávateľom (zákonným zástupcom)
a zrušiť bez náhrady účasti dieťaťa v tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje zdravie alebo
majetok ostatných účastníkov tábora alebo zamestnancov jazykovej školy Liam School, alebo závažným
spôsobom narušuje priebeh tábora.
Objednávateľ je oprávnený bez udania dôvodu účasť dieťaťa na dennom tábore kedykoľvek zrušiť. Storno
poplatky sú počítané z celkovej ceny denného tábora.
Odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný oznámiť poskytovateľovi telefonicky, prípadne
prostredníctvom e-mailu čo najskôr, najneskôr však 2 dni pred začiatkom tábor a je povinný uhradiť
poskytovateľovi nasledovné storno poplatky:
o v prípade stornovania v deň začatia tábora = 50% z ceny tábora
Storno poplatky si nebude poskytovateľ nárokovať, ak objednávateľ včas zabezpečí náhradníka.

V Topoľčanoch, dňa .....................................

.............................................................
podpis zákonného zástupcu

* podľa dohody so zákonným zástupcom pri menšom počte detí bude program prispôsobený nákladom.

