Štatút DTR 2017
Čl. 11
Hospodársko-ekonomické zabezpečenie DTR
Pohľadávky na vrátenie finančných prostriedkov zo strany rodičov vznikajú:
a/ pri nenastúpení detského účastníka do DTR,
b/ pri vyradení z DTR.
Prímestský letný tabor a prázdninový klub = stacionár
Rodič má nárok na vrátenie finančných prostriedkov:
a) vrátenie úhrady za DTR v plnej výške:
- ak podá žiadosť (viď príloha č.12) a zároveň oznámi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím DTR,
že sa dieťa tejto DTR nezúčastní. (lekárske potvrdenie nie je nutné)
b) vrátenie alikvótnej čiastky (t.j. cestovné, vstupné, stravné) z celkovej sumy:
- v prípade neprítomnosti dieťaťa v trvaní jedného dňa zo zdravotných dôvodov rodič donesie čestné
vyhlásenie (viď príloha č.12) o zhoršenom zdravotnom stave dieťaťa,
- v prípade ak táto neprítomnosť trvá viac ako jeden deň, vrátenie alikvótnej čiastky je možné len
ak rodič donesie potvrdenie od lekára.
Upozornenie: žiadosť o vrátenie finančných
do 14 kalendárnych dní od ukončenia TR.

prostriedkov

je

potrebné

podať

maximálne

Finančné prostriedky za DTR sa nevracajú v prípade vyradenia účastníka podľa čl. 5 bod 2.a 3.
Pobytový letný tábor
V prípade odhlásenia účastníka v lehote kratšej ako 7 pracovných dní pred nástupom do tábora t.j.
z dôvodu choroby vzniká nárok na vrátenie alikvótnej čiastky (ubytovanie, strava, …) len na základe
lekárskeho potvrdenia.
Spôsob vrátenia platby:
- platba sa vracia v prípade odhlášky oznámenej najneskôr 1 mesiac pred nástupom o storno
poplatok 10€.
- platba sa vracia znížená o 35 % ceny v prípade odhlášky týždeň pred nástupom.

Upozornenie: žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov je potrebné podať
maximálne do 14 kalendárnych dní od ukončenia táborovej rekreácie.
Finančné prostriedky za DTR sa nevracajú v prípade vyradenia účastníka podľa čl. 5 bod 2.a 3.

Centrum voľného času , Orgovánová 5, 040 11 Košice

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov za DTR
Žiadam o vrátenie finančných prostriedkov za DTR z dôvodu nenastúpenia môjho dieťaťa
..........................................................na pobytový/ prímestský tábor (názov tábora a meno hl.vedúceho)
....................................................................................................v termíne od .................... do.................
na pracovisku.......................................................................
Vrátenie finančných prostriedkov (uprednostňujeme prevodom):
v hotovosti (pokladňa EP Popradská 86, Košice)
na č.účtu v tvare IBAN ...........................................................................................
Dôvodom nenastúpenia dieťaťa je ........................................................................................ .
(ak je dôvodom choroba pripájam lekárske potvrdenie)

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov (t.j. cestovné, vstupné, stravné)
je potrebné podať najneskôr do 14 kalendárnych dní od skončenia DTR!
Suma na vrátenie : ...................................... (doplní ekon.oddelenie)
V Košiciach dňa .........................

Podpis rodiča a tel.kontakt ...................................................

--------------------------------------------------------------------Centrum voľného času , Orgovánová 5, 040 11 Košice

Čestné prehlásenie
Dolu podpísaný/á ....................................................... trvale bytom.................................................
čestne prehlasujem, že môj syn/moja dcéra ..............................................................................................
sa

dňa

................ /

v dňoch

.......................nezúčastnil/a

DTR (názov tábora a meno

hl.

vedúceho).......................................................................................................................................
na pracovisku..........................................z dôvodu

zhoršeného zdravotného stavu. Z tohto dôvodu

žiadam o vrátenie alikvótnej čiastky poukazu.
Vrátenie finančných prostriedkov (uprednostňujeme prevodom):
v hotovosti (pokladňa EP Popradská 86, Košice)
na č.účtu v tvare IBAN ...........................................................................................
K žiadosti pripájam/nepripájam aj lekárske potvrdenie.

Žiadosť o vrátenie alikvótnej čiatky (t.j. cestovné, vstupné, stravné) je potrebné podať
najneskôr do 14 kalendárnych dní od skončenia DTR!
Suma na vrátenie : ...................................... (doplní ekon.oddelenie)
V Košiciach dňa ..............................

Podpis rodiča a tel.kontakt .......................................................

