Smluvní ujednání
Pořadatel, termíny, místo:
LDT Stonetown 2022 pořádá Westernové městečko Stonetown, z. s. a uskuteční se v termínu
od neděle 03. 07. 2022 do soboty 16. 07. 2022.
Městečko se nachází u obce Kamenice v okrese Havlíčkův Brod. Adresa pro dopisování dětem je:
Westernové městečko Stonetown
Kamenice č. p. 103
582 55 Herálec (okr. Havl. Brod)
Cena a platba:
Cena poukazu je 5500 Kč. Úhradu poukazu proveďte v co nejkratší době složenkou nebo převodem na
účet u Poštovní spořitelny číslo: 166207896/0300. Nutné je vyplnění variabilního symbolu, kterým
je pořadové číslo přihlášky. Požadujete-li fakturu (např. při placení zaměstnavatelem), přiložte
fakturační údaje (adresa, IČO, apod.) k přihlášce. Fakturu Vám elektronicky ověřenou obratem
zašleme.
Platbu a přihlášku můžete zaslat také na adresu:

Ing. Řádková Marcela
Ohrazenická 170
530 09 Pardubice

Přihlášky:
Vyplněná přihláška je závazná a je nutné ji podepsanou zaslat v co nejkratší době na adresu uvedenou
pro platbu nebo elektronicky na tabor@stonetown.cz. Přijímání dětí na tábor bude podle pořadí
došlých přihlášek a dle kapacity tábora. Platbu proveďte nejpozději 14 dní po odevzdání přihlášky.
Storno poplatky:
Při odřeknutí pobytu dítěte na LDT 2022 bude učiněn návratek platby v této výši:
 od 01. 01. 2022 do 14. 04. 2022 ........................................... 75%
 od 15. 04. 2022 do 30. 04. 2022 ........................................... 50%
 od 01. 05. 2022 do 31. 05. 2022 ........................................... 25%
 od 01. 06. 2022 do 16. 07. 2022 ............................................ 0%
V případě, že pobyt dítěte bude odřeknut z viny organizátora nebo bude zrušen z důvodu nařízení
vlády ČR, bude učiněn návratek v plné výši, popřípadě za každý nevyužitý celý den tábora bude
přiznána částka 423 Kč. Tento návratek není možné uplatnit z důvodu zásahu vyšší moci (např.
povodeň, nadměrné sucho, vichřice a jiné přírodní katastrofy), které pořadatel nemohl ovlivnit ani
předvídat.
Všeobecné podmínky:
Všeobecné podmínky účasti naleznete v přiložených dokumentech táborové přihlášky. Pro všechny
účastníky tábora je závazný Táborový řád a Denní režim. V případě hrubého porušení Táborového
řádu nebo jeho opakovaného porušovaní má právo organizátor ukončit pobyt dítě na táboře.
Kontakty:
Ing. Řádková Marcela

tel. 606 784 582

tabor@stonetown.cz

http://www.stonetown.cz

A na závěr malá prosba:
Zvažte, jestli vaše firma nebo zaměstnavatel může přispět na tábor sponzorským darem, ať už
finančním nebo materiálním (sladkosti, reklamní předměty, papíry apod.). Díky těmto darům budeme
moci poskytnout dětem více radosti při odměňování a při soutěžích.

Seznam doporučeného vybavení dětí na LDT Stonetown 2022
Oblečení:
14x spodní prádlo
6x ponožky slabé
3x ponožky teplé
1x kalhoty dlouhé
1x šusťákovou soupravu
2x kraťasy
3x trička nebo košile s dlouhým rukávem
5x trička nebo košile s krátkým rukávem
1x svetr
1x bunda
1x čepice s kšiltem nebo šátek
papírové kapesníky
1x plavky
oblečení na spaní
pláštěnka
Boty:
holínky nebo jiná nepromokavá obuv – „NUTNÉ“
2x sportovní pevné boty na hry a pochody
letní lehké boty
Další:
TEPLÝ SPACÁK, karimatka, malý polštářek, prostěradlo nebo deka na matraci
ešus, hrneček (ideální je plechový nebo umělý), příbor, láhev na pití
hygienické potřeby (kartáček na zuby, mýdlo, 3x ručník, žínka, šampon, krém na opalování, repelent)
blok, propisku, pastelky, obálky, dopisní papíry, korespondenční lístky, známky
svítilna (náhradní baterie), šitíčko (nit, jehlu, knoflíky, zavírací špendlík, malé nůžky)
peníze (dle úvahy), průkazky na vlak nebo autobus
hudební nástroj, karty, společenské hry, knihu
sluneční brýle
malý batůžek, batoh na vícedenní kempování mimo tábor
Nedoporučujeme brát s sebou:
cenné věci (řetízky, prstýnky, atd.), větší obnos peněz, nové nebo drahé oblečení, elektronické hry
Věci zakázané:
osobní přehrávače, mobilní telefony, atd. Pořadatel neručí za ztrátu mobilních telefonů a jiných
cenných předmětů!
Dětem napište seznam věcí, které budou mít s sebou a vložte ho do kufru nebo dejte do batohu
(doporučujeme batoh). Batoh nebo kufr označte jménem a adresou.
Dále doporučujeme rodičům, aby popsali některé věci (např. ešus, boty, oděv) na místa, která
nepoškodí vzhled věcí (např. monogram na visačku oděvu, apod.). Usnadníte tak práci nám i
Vám při zjišťování majitele.
Nenavštěvujte tábor:
Věřte dětem, že vydrží pár dnů bez vás. Vaší návštěvou sice na chvíli pomůžete sobě i jim, ale o to
těžší bývá loučení, nehledě na ostatní děti. Z hygienického hlediska je to též nepřípustné.

