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Dodatek č. 2 (směrnice E14) 

Účinnost dodatku nabývá dne 01.01.2022 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY ZIMNÍHO TÁBORA 

 

1. Přihlášení na zimní tábor (příměstský nebo pobytový) 

 

Na tábor je možné se přihlásit:  

 elektronicky prostřednictvím webu https://tabory.doris.cz/. 

 

Řádně přihlášeným se účastník stává: 

 po uhrazení úplaty v plané výši, 

 po odevzdání vytištěné přihlášky z elektronického systému (s podpisem zákonného zástupce). 

o Přihlášky odevzdávejte na ekonomickém oddělení, pracoviště vila Doris, v úředních hodinách, nejpozději však do 1 měsíce 

po přihlášení.  

 

Nesplněním jedné ze dvou výše uvedených podmínek se přihlášení účastníka ruší. 

 

2. Úhrada za tábor 

 

Úplatu za zimní tábor lze hradit pouze jednorázově, rezervační poplatek (tj. záloha) není stanovený. 

Celkovou výši úplaty uhraďte nejpozději do 31. ledna. 

 

Platby prosím uhraďte: 

 bezhotovostně na účet (variabilní symbol = číslo vygenerované při přihlašování; do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení 

účastníka tábora).  

 v ojedinělých případech na ekonomickém oddělení (pracoviště vila Doris, ul. 17. listopadu 2, Šumperk) v úředních hodinách, 

 fakturou - písemnou objednávku organizace, která bude částku platit, zasílejte na faktury@doris.cz. 

 

3. Storno poplatky, podmínky vrácení úplaty 

 

Vrácení finanční částky za úhradu tábora (celé úplaty) lze požadovat v odůvodněných případech pouze na základě písemné žádosti - viz 

https://www.doris.cz/?action=tabory. 

O vrácení nebo nevrácení úhrady rozhoduje ředitelka. 

Písemná žádost o vrácení úhrady se nevyžaduje v případě, že tábor zruší organizátor (SVČ Doris). 
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Vrácení uhrazené částky: 

 Do 31.01. se vrací uhrazená částka v plné výši,  

 Od 01.02. se vrací úplata za tábor snížená o náklady na materiál aj. 

 

Storno poplatky: 

Odhlášení do 3 dnů před zahájením tábora:  

 SVČ nevrací žádnou částku.  

 Pouze v případě nemoci se po předložení lékařského potvrzení vrací částka za stravu a ubytování, a to až po vyúčtování tábora. 

 

Odhlášení od 4 dnů do 14 dnů před zahájením tábora:  

 Vrací se 25 % ceny po vyúčtování tábora. 

 

Stornovací poplatky v tomto rozsahu nevzniknou v případě, že si přihlášený účastník za sebe najde náhradu.  

O vrácení platby je nutné požádat do 14 dnů po skončení tábora. 

 

 

PhDr. Petra Müllerová, Ph.D. 

ředitelka 


