
 
LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR 
Slezská Harta, Roudno 
Four Seasons with Helen Doron English 
 

Termíny: 

I.   09. – 15.7.2023/děti 8 – 18 let / cena 7 990,- 

II.  15. – 23.7.2023/děti 10 – 18 let / cena 14 000,- 

Mezinárodní tábor se zahraničními studenty a lektory 

III. 23. – 29. 7.2023/děti8 – 18let / cena 7 990,- 

IV. 06. – 12.8.2023/děti 8 - 18 let / cena 7 990,- 

V. 13. – 19. 8. 2023/děti 8 – 18 let / cena 7 990,- 

 
Cena tábora zahrnuje: 3 lekce angličtiny denně, bohatý doprovodný program (výlety, kajaky, 

paddleboardy, plavení lodí, koupání, hry, celotáborová mise, stezka odvahy, táborák), celodenní 

stravování (snídaně, 2 svačinky, oběd, večeře), pitný režim. 

Úhrada platby:bankovním převodem, fakturu obdržíte na váš e-mail, VS – číslo faktury. 

Místo konání tábora: Slezská Harta, Roudno 

Příjezd na tábor (neděle) mezi 15 – 16 h., odjezd z tábora (sobota) mezi 9 - 11 h. 

Příjezd na mezinárodní tábor (sobota) mezi 15 – 16 h., odjezd z tábora (neděle) mezi 9 - 11 h. 

 

Jméno a příjmení dítěte:______________________________________________________________ 

Datum narození: ____________________________________________________________________ 

Bydliště:___________________________________________________________________________ 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:__________________________________________________ 

Tel. kontakt na rodiče: _______________________________________________________________ 

Email:_____________________________________________________________________________ 

Souhlasím s uveřejněním fotografií a/nebo video nahrávek mého dítěte pořízených během tábora za 

účelem propagace na webových stránkách www.helendoron.cz a facebookových stránkách Helen Doron 

Opava a Instagramu Helen Doron Opava.  
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Smluvní podmínky   

 

Ochrana osobních údajů 

Zákonný zástupce odesláním této přihlášky souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů a osobních 
údajů jeho dítěte/účastníka v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. 
Organizátor tábora se zavazuje zpracovávat poskytnuté osobní údaje výhradně pro účel organizace 
dětského tábora, dále pak pro zasílání nabídek dalších akcí pořádaných organizátorem.  

Platební podmínky   

Úhrada probíhá bankovním převodem na konto organizátora na základě faktury, kterou Vám zašleme na 
e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Splatnost faktury do 31.5. 2023. 

Nedodržení termínu splatnosti uvedeného na faktuře bude považováno za ztrátu zájmu o účast na táboře 
a povede ke zrušení rezervace.   

Storno podmínky   

• 2500 Kč z celkové ceny tábora při zrušení účasti v období do 30 dnů od termínu začátku tábora 
• 50 % z celkové ceny při zrušení účasti v období od 29 dnů do 10 dnů od termínu začátku tábora 
• 100 % z celkové ceny při zrušení účasti v období kratším než 9 dnů od termínu začátku tábora 
• při neomluveném nenastoupení dítěte se částka za tábor NEVRACÍ.  

 

V případě, že bude organizátorovi tábora, z důvodu nepříznivé pandemické situace a s ní souvisejících 
vládních opatření, zamezena možnost tábor uspořádat, bude účastníkům vráceno 100 % uhrazené 
ceny tábora. 

Informaci o případném zrušení rezervace a žádost o vrácení peněz podejte, prosím, písemně na e-mail: 
opava@helendoron.cz.Veškeré storno platby a vrácení peněz se vyřizuje až po skončení všech turnusů, 
nejpozději však do 30. 9. 2023. 
 

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s výše uvedenými smluvními podmínkami. 

 

 

Datum:__________________Podpis zákonného zástupce: _______________________________ 

 

mailto:opava@helendoron.cz

