hravá,
konverzační,
interaktivní výuka
přizpůsobená
věku dětí
────
různorodé aktivity
rozvíjející

LÉTO 2021
PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY KEC
Superhrdinové s angličtinou
Příměstský tábor s angličtinou pod vedením nadšených učitelů,
kteří umí zaujmout, jsou empatičtí s profesionálním přístupem.

Výuka bude přizpůsobena věku dětí, hravou a nenásilnou formou
vzdělávacích aktivit.
V časech mimo výuku a tvorbu ( např. kreativní tvoření, stavění s
kostkami Lego Education) budeme spolupracovat a soutěžit v
táborových týmech a dbát na zdravou soutěživost.

jazykové myšlení,
kreativitu, empatii
a týmového ducha
────
profesionální,
přátelský a
nadšený tým
vyučujících a
vedoucích
────
program od 8:30
do 16:30 hod

Při každé činnosti budou děti pod stálým dohledem lektorů.
Obsahová náplň a časový harmonogram bude přizpůsoben
schopnostem, zájmu a věku účastníků tábora. Tábor má svůj denní
program koncipován tak, abychom si společný týden užili a něco se
naučili.

KEC, S.R.O.
Řepčice 27
251 69 Velké Popovice
office@kecklub.cz
www.kecklub.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
LETNÍ TÁBORY 2021 platné od 1.1.2021

KEC, S.R.O.

Řepčice 27, 251 69 Velké Popovice

1. VZNIK/ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU – Smluvní vztah vzniká vyplněním registrace na www.kecklub.cz
nebo na emailu: office@kecklub.cz. Po registraci Vám dojde potvrzovací email se všemi informacemi. Tímto
okamžikem se stáváte potvrzeným účastníkem Vámi vybraného turnusu tábora s angličtinou. Nárok na
poskytování služeb Vám vzniká po zaplacení plné ceny tábora. Pokud se rozhodnete svoji přihlášku zrušit,
učiňte tak neprodleně na email office@kecklub.cz . Doba zrušení tábora z Vaší strany je rozhodující pro
stornovací poplatky, viz. níže.
2. PLATBA - Po registraci Vám bude zaslána faktura se splatností 14 dnů. Prosím o dodržení splatnosti. Pokud
potřebujete odklad splatnosti faktury, nebo rozdělení plateb, napište a indiviuálně se můžeme domluvit.
3. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY - Zákazník má právo kdykoliv před zahájením akce
zrušit svou účast, a to e-mailem nebo telefonicky. Zákazníkovi budou účtovány následující stornovací poplatky,
které jsou vypočítány z plné ceny tábora.
Storno podmínky na rok 2021:
0% při zrušení účasti v období mezi 59 až 46 (včetně) dnem před začátkem tábora.
30% při zrušení účasti v období mezi 45 až 31 (včetně) dnem před začátkem tábora.
50% při zrušení účasti v období mezi 30 až 16 (včetně) dnem před začátkem tábora.
100% při zrušení účasti v období mezi 15 až 0 (včetně) dnem před začátkem tábora.
Chápu, že ke zrušení tábora z Vaší strany může dojít z vážných důvodů, např. nemoci. Pokud za sebe seženete
platícího náhradníka, měni se Vaše storno na 0%. Anebo je možná domluva na slevě z našich dalších
nabízených služeb, například z ceny kurzovného.
4. ZRUŠENÍ AKCE – máme právo zrušit akci a jsme povinni toto oznámit všem řádně přihlášeným nejpozději
20 dnů před zahájením akce. Při zrušení akce z našeho rozhodnutí se vrací účastníkům úhrada v plné výši.
Nebude-li možno konat tábor z jiného důvodu, např. kvůli epidemiologické situaci, vrátíme Vám 100% ceny
tábora. V tomto případě opravdu nic neriskujete.
5. ÚČASTNÍK akce se zavazuje řídit se během akce pokyny všech vedoucích, chovat se tak, aby nerušil průběh
tábora nebo ostatní účastníky, respektoval pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí akce má právo
vyloučit táborníka z části programu nebo i z celého programu, tzn. z celého tábora, pokud vedoucí akce shledá
táborníkovo chování neslučitelné s hladkým a bezpečným průběhem celé akce a účastník byl na toto několikrát
upozorněn. Táborník bude vyloučen z akce, pokud je pod vlivem alkoholu či omamných látek. Při vyloučení
táborníka z akce na základě výše popsaných skutečností nevzniká účastníkovi (táborníkovi) právo na proplacení
nenaplněných služeb.

6. CENNÉ VĚCI a větší peněžní obnos doporučujeme na tábor nebrat. Neručíme za majetek účastníků
(táborníků) po celou dobu konání akce. Za všechny osobní věci si účastníci ručí sami ( pozn.: nikdy se však nic
neztratilo ani nepoškodilo)
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb.) pro potřeby tábora.

Vypracoval a schválil:
Daniela Vávrová, jednatelka a ředitelka společnosti dne 1.1.2021

