
NÁVOD NA PLATBY CENY A SLEVY viz. www.ara-agentura.cz 
PLATÍ ZVÝRAZNĚNÉ A DOPSANÉ ÚDAJE   
 

Zálohu ve výši 2000,-Kč, zaplaťte do 21 dnů po obdržení těchto podrobných informací. 

Doplatek potom uhraďte nejpozději do 30. 5. 2016.  

Platba zálohy a doplatku dohromady je možná. 

Doporučujeme zaplatit  vše  převodem z účtu.   

U sourozenců plaťte zálohy i doplatky dohromady ( VS - RČ nejstaršího z nich). 
 

 

    PLATBY ZASÍLEJTE NA:  
 

ČÍSLO ÚČTU: FIO banka 

2500740469/2010 
Při platbě věnujte prosím zvýšenou pozornost: 

- vypsání  čísla účtu a kódu banky  (složenka, příkaz k úhradě)    

- VYPLNĚNÍ specifického  a variabilního symbolu - viz níže   

- BEZ  VYPLNĚNÍ  VAŠEHO SS a VS  nelze Vaši platbu identifikovat   
VS Variabilní symbol  celé rodné číslo Vašeho dítěte RRMMDD1234 

SS Specifický symbol   
   pro platbu záloh 

   i doplatků stejný 
                       

Jestliže  chcete platit fakturou,  považujte výše uvedené skutečnosti za bezpředmětné!  
Potřebujeme od Vás poslat e-mailem fakturační údaje (nebo přímo objednávku od Vašeho zaměstnavatele): 

přesnou adresu, IČO, DIČ,  částku, na kterou má být faktura vystavena, jméno zaměstnance a jeho dítěte, případně 

přesné znění textu ( od vašeho zaměstnavatele ). 
 

   Stornovací podmínky:    Zrušení účasti na akci je zákazník povinen provést písemně (rozhoduje datum 

poštovního razítka, příp. odeslání e-mailu). Odstoupí-li zákazník od smlouvy bezdůvodně, je povinen uhradit firmě  

ARA TÁBORY s.r.o. účelně vynaloženou,  skutečnou výši  nákladů, které v důsledku toho vznikly.    

 Nejméně však:  - 30 a více dnů před odjezdem – (manipulační poplatek 300,- Kč)                                                                                                                                                   

                                                   - 29 - 7 dnů před odjezdem – 40 % z ceny akce   

                                                     - 7 a méně dnů před odjezdem – 80% z ceny akce 

   Výjimkou je storno ze zdravotních důvodů – je nutné doložit lékařskou zprávu . Je-li  Vámi účast na  

akci  takto zrušena  před jejím začátkem  - je účtován pouze manipulační poplatek 300,-Kč. 

    Při zrušení účasti na akci v jejím průběhu, počínaje dnem odjezdu, vracíme pouze za neodebranou stravu a to jen při 

nemoci dítěte, na základě lékařského potvrzení.   

** V případě, že se u Vás změnila situace a dítě na tábor  z nějakých důvodů  nepojede, informujte nás o tom 

prosím neprodleně, abychom mohli vyhovět dalším zájemcům a náhradníkům.           Děkujeme…                 

Ceny v Kč 
1.-5. 

  běh RZ ARA 
Záloha Doplatek Konečná cena 

ABONENTI 

SOUROZENCI  STAN 

 2000 

1699 3699 

SOUROZENCI CHATKA 2099 4099 

SOUROZENCI POKOJ 1999 3999 

STAN 1799 3799 

CHATKA 2199 4199 

 POKOJ 2099 4099 

NOVÍ 

TÁBORNÍCI 

 

SOUROZENCI  STAN 1799 3799 

SOUROZENCI CHATKA 2199 4199 

 SOUROZENCI POKOJ 2099 4099 

STAN 1899 3899 

CHATKA 2299 4299 

 POKOJ  2199 4199 

 SOUROZENCI    

http://www.ara-agentura.cz/

