Přihláška – Smlouva na pobyty 2020
Příjmení, jméno:

Dat. nar.:

Adresa: Ulice, č. p., město, PSČ:
E-mail:

Telefon:

DALŠÍ DOSPĚLÝ:
Příjmení, jméno:

Dat. nar.:

DĚTI, které se pobytu zúčastní:
Příjmení, jméno:

Dat. nar.:

dítě v PP*

Příjmení, jméno:

Dat. nar.:

dítě v PP*

Příjmení, jméno:

Dat. nar.:

dítě v PP*

Příjmení, jméno:

Dat. nar.:

dítě v PP*

Pokud máte více než čtyři děti, napište, prosím, jejich údaje na opačnou stranu přihlášky.
* pěstounská péče

POBYT, KTERÉHO SE ZÚČASTNÍM:
Název pobytu

Termín

ZAKŘÍŽKUJTE ZPŮSOB PLATBY:
v hotovosti na recepci CRSP, Biskupská 280/7, Brno
převodem z účtu – uveďte číslo účtu:
jsem klient Služeb určeným pěstounským rodinám Centra pro rodinu a sociální péči
(informace k platbě převodem Vám do 5 pracovních dní zašle zaměstnanec organizace
na e-mail, případně Vás osloví telefonicky nebo poštou, dle Vámi vybrané možnosti – viz dále)
INFORMACE K POBYTU ZASÍLAT FORMOU:
elektronicky – e-mailem

poštou

telefonicky

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ:
bezlepková dieta

berle, hůl

jiné (uveďte):
OSOBA, KTERÉ JE MOŽNO PODAT INFORMACI PŘI VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍCH
NEBO ÚRAZU:
Jméno:
E-mail:

Telefon:
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POZNÁMKY (např. požadavky na oddělená lůžka apod.)

PODMÍNKY POBYTU:


Postup plnění zákonných povinností, které jsou nám, jako Správci vašich osobních údajů
uloženy, najdete na našich webových stránkách: http://crsp.cz/index.php/informace-kezpracovani-osobnich-udaju.



Dále souhlasím s případnou stáží studenta v průběhu pobytu



Prohlašuji, že jsem seznámen/a se svým zdravotním stavem a zdravotním stavem mnou
přihlášených dalších účastníků. Prohlašuji, že já i všichni mnou přihlášení účastníci jsme
ze zdravotního hlediska způsobilí absolvovat tento konkrétní pobyt. Beru na vědomí,
že pobytu se mohou zúčastnit přihlášení účastníci pouze při splnění podmínky tzv.
bezinfekčnosti (za podmínky, že v den nástupu na pobyt nevykazují známky žádného
infekčního onemocnění). Dojde-li k takovému onemocnění v průběhu pobytu, nemůže
se dotčený účastník, z důvodu zabránění šíření nákazy, zúčastňovat společných aktivit,
dokud není bezpečně zjištěn charakter onemocnění. Zavazuji se, že v případě takového
onemocnění se podřídím přijatým přiměřeným opatřením, která mají zabránit šíření nákazy.



Beru na vědomí, že za děti zodpovídají jejich rodiče/prarodiče/pěstouni po celou dobu
pobytu, programu se zúčastňují výhradně za doprovodu rodičů/prarodičů a pod jejich
dohledem. V případech odděleného programu pro děti zajištěného organizátorem pobytu
přebírá zodpovědnost organizátor.



Zavazuji se zúčastnit úvodního poučení pořádající organizace o bezpečnosti, ochraně zdraví
a ochraně mého majetku při programu a zavazuji se přednesenými instrukcemi řídit.



Beru na vědomí, že po dobu pobytu organizátor neodpovídá za moji/naši bezpečnost,
ochranu zdraví a ztrátu předmětů v mém vlastnictví. Současně beru na vědomí, že pro
případ vzniku odpovědnosti organizátora za jakoukoli případnou škodu je organizátor
pojištěn, s výjimkou některých rizik (jako jsou např. adrenalinové sporty, odcizení majetku
účastníkům apod.). Beru na vědomí, že rizika, se kterými je pobyt spojen, si mohu nechat
individuálně pojistit.



Beru na vědomí, že z hygienických a bezpečnostních důvodů se žádné zvíře (pes atd.)
nemůže účastnit společného programu ani obývat společné prostory na pobytu, s výjimkou
vodících a asistenčních psů.
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Beru na vědomí, že po obdržení informací k platbě od zaměstnance pořádající organizace
běží 14 denní lhůta pro úhradu zálohy za pobyt. Doplatek za pobyt musí být uhrazen
nejpozději 7 kalendářních dní před konáním pobytu. V opačném případě je přihláška
neplatná.



Storno podmínky pobytu:
6 týdnů (42-22 dní) před začátkem pobytu
3 týdny (21-8 dní) před začátkem pobytu
1 týden (7-1 den) před začátkem pobytu
V den pobytu

35 % z celkové ceny pobytu
60 % z celkové ceny pobytu
90 % z celkové ceny pobytu
100 % z celkové ceny pobytu

V případech, kdy za všechny přihlášené osoby účastník najde náhradu, nebudou
mu účtovány storno poplatky.
Storno podmínky se rovněž vztahují na klienty, kteří mají s CRSP uzavřenou Dohodu o
výkonu pěstounské péče (pobyt - ubytování a vzdělávání - je jim hrazeno z prostředků
organizace, stravu si hradí účastníci sami). V případě, že se bez omluvy předem a bez
uvedení závažných důvodů pobytu nezúčastní, bude storno vypočteno z nákladů na lektorné
a ubytování daného pobytu.
V přihlášce – Smlouvě, prosím, vyplňte všechny uvedené údaje (i příjmení a datum nar. dětí,
pokud se pobytu účastní), informace slouží pro potřeby organizátora pobytu.
Odevzdáním této Přihlášky – smlouvy na recepci CRSP, Biskupská 280/7, Brno nebo odesláním
poštou a jejím doručením pořadateli pobytu potvrzujete, že souhlasíte s uzavřením Smlouvy
na výše uvedený konkrétní pobyt a že jste byl/a seznámen/a s Podmínkami pobytu (viz výše)
a v celém rozsahu s nimi souhlasíte. Tato smlouva bude uzavřena za podmínky, že cena pobytu
bude zaplacena ve lhůtě, stanovené touto smlouvou.

Datum:

Podpis:

