OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY
PROGRAMY PRO DĚTI 2019
projekt „Služby pro pěstouny“, Barevný svět dětí, z. s.
1. Každé dítě musí být vždy předem řádně na akci Programů pro děti (VíkendOFFky, Výlety, Sleziny)
přihlášeno svým pěstounem/rodičem. Nejlépe na všechny termíny v daném období, nejpozději však 7
dní před konáním akce.
2. Řádné přihlášení znamená:
 vyplnit a podepsat závaznou přihlášku
a)

a osobně ji odevzdat – telefonicky si domluvit schůzku s koordinátorem Martinou Krejčovou, m:
722 068 422, nebo
b) ji odeslat naskenovanou na email programyprodeti@barevnysvetdeti.cz;



uhradit účastnický poplatek
a) hotově (vystavujeme potvrzení, na požádání případně fakturu),
b) převodem na účet 2700483284/2010 (do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte) (vystavujeme
fakturu),
c) nebo uhradí doprovázející organizace, a to formou vystavení oficiální objednávky, která projde
ekonomickým oddělením a je odeslána (datovou službou, poštou či e-mailem);



a dodat naskenovanou/okopírovanou kartičku pojištěnce dítěte (pokud tak již neučinil
v minulosti).

3. Každý z programů má určený min. počet účastníků. Pokud tento počet není naplněn, akce se ruší.
Oznámeno je to 5 dní před uvedenou akcí a účastnické poplatky jsou vráceny zpět.
4. Dítě může být ze závažných důvodů z akce odhlášeno, a to kontaktováním koordinátora na
programyprodeti@barevnysvetdeti.cz, případně telefonicky na čísle 722 068 422
a)
b)

v případě, že dojde k oficiálnímu odhlášení více jak 5 dní před konáním akce, následuje vrácení
účastnického poplatku nebo ke stornování objednávky,
v případě, že dojde k odhlášení méně jak 5 ní před konáním akce, nebo se dítě nedostaví na akci
vůbec, účastnický poplatek se nevrací nebo bude vyfakturován v plné výši.

5. Z každé akce je vedena prezenční listina účastníků a také závěrečná zpráva (z každé akce tým
vedoucích sepisuje zprávu o průběhu, která slouží pro interní potřeby projektu „Služby pro pěstouny“).
Pěstouni i klíčové pracovnice jiných organizací mají právo do zpráv nahlédnout, a to osobně po
předchozí dohodě s koordinátorem.
6. Pro rok 2019 jsou určeny tyto ceny:
 Slezina
ZDARMA
 Výlet
100,- Kč (účastnický poplatek pro klienty, kteří uzavřeli dohodu s Barevným světem dětí,



z. s. (resp. jejich klíčovou pracovnicí je Bc. Barbora Chvátalová nebo Mgr. Michala
Krejčová))
400,- Kč (účastnický poplatek pro klienty jiných organizací (lze zažádat o uhrazení ze
státního příspěvku na výkon pěstounské péče), biologické děti pěstounů…)
VíkendOFFka 300,- Kč (účastnický poplatek pro klienty, kteří uzavřeli dohodu s Barevným světem dětí,
z. s. (resp. jejich klíčovou pracovnicí je Bc. Barbora Chvátalová nebo Mgr. Michala
Krejčová))
800,- Kč (účastnický poplatek pro klienty jiných organizací (lze zažádat o uhrazení ze
státního příspěvku na výkon pěstounské péče), biologické děti pěstounů…)
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