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

 

Zálohu ve výši 2000,-Kč, zaplaťte do 1 MĚSÍCE, po obdržení těchto podrobných informací (datum přijetí  

e-mailu, dopisu) 

Doplatek potom uhraďte nejpozději do 30. 4. 2022.  

Platba zálohy a doplatku dohromady je možná v termínu splatnosti zálohy. 

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

 

2500740469/2010   
ČÍSLO ÚČTU FIO banka 

Můžete využít QR kód pro správné číslo účtu.  

Datum splatnosti, výši platby a SS a VS je potřeba vyplnit  
 

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  Datum narození dítěte ve tvaru:  RRRRMMDD 

SS Specifický symbol   
   pro platbu záloh 

   i doplatků stejný 
Jestliže  chcete platit fakturou  považujte výše uvedené skutečnosti za bezpředmětné!  

V tom případě nám pošlete  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:   Přesné znění naleznete na našich internetových stánkách www.ara-

agentura.cz.  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.    

    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 
              pobyt na 7 dní 

RZ ARA 

Konečná 

cena 

 

Záloha 

 

Doplatek 

ABONENTI 

SOUROZENCI  STAN 3199  

 

 

 

 

 

2000 

1199 

SOUROZENCI POKOJ 3399 1399 

SOUROZENCI  CHATKA 3449 1449 

STAN 3299 1299 

POKOJ 3499 1499 

 CHATKA 3549 1549 

NOVÍ 

TÁBORNÍCI 

 

SOUROZENCI  STAN 3299 1299 

SOUROZENCI  POKOJ 3499 1499 

 SOUROZENCI CHATKA 3549 1549 

STAN 3399 1399 

POKOJ 3599 1599 

 CHATKA 3649 1649 

 SOUROZENCI    

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


DOPRAVA 
 

 
* 
 

 

Přivezte děti na tábor VLASTNÍ DOPRAVOU. Vyhrazujeme si však  právo na změnu. V tom 

případě budete včas informováni.  Příjezd dětí je v neděli a odjezd je  v sobotu,  v časovém 

rozpětí viz tabulka,   podle okresů bydliště. Pokud Vám čas dle okresů nevyhovuje a 

nemůžete přijet ani v celkovém rozpětí  času příjezdu 9:45-10:30 a při odjezdu 10:30 – 12:00, 

neváhejte nás kontaktovat, určitě se domluvíme. 

neděle- příjezd 

7.8. 
Okres – dle Vašeho bydliště  

sobota – odjezd 

13.8. 

9:45 – 10:30 Liberec, Jablonec n. N. 10:30 – 11:00 

9:45 – 10:30 Semily 11:00  – 11:30 

9:45 – 10:30 ostatní okresy 11:30 – 12:00 

 z Malé Skály směr Frýdštejn cca 800 m  

 Jak se k nám dostanete (jak to máte daleko) si naplánujte  ZDE 

 zaparkujte podle pokynu navigátorů 

 příjem dětí bude na pódiu u ohniště 

 je možné, že budeme muset upravovat informace a podmínky dle aktuální 

epidemiologické situace. Současné podmínky jsou nastaveny podle loňských podmínek. 

V případě, že bude mít dítě teplotu či  bude projevovat příznaky nemoci, nemůže být na 

tábor přijato. Zvažte tedy, pokud  bude dítě např. nachlazeno, zda není lepší o pár dní 

příjezd na tábor odložit, až bude dítě zdravé.   

.  

Při příjezdu na tábor odevzdejte: 
 list účastníka (nutný podpis zákonného zástupce v den odjezdu)     

 od lékaře potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti  na akci  

 kartičku pojištěnce (stačí kopie) a léky  dítěte užívá - OZNAČENÉ JMENOVKOU 

+ DÁVKOVÁNÍ!!! 

 pokud chcete předat kapesné přímo vedoucím a nechcete nechat předání peněz na 

dětech, prosím, připravte peněženku se jmenovkou dítěte 

 

Bez posudku o zdravotní způsobilosti, kartičky pojištěnce (kopie) a správně 

vyplněného a podepsaného listu účastníka,  není účast dítěte na táboře ze 

zákonných důvodů  možná! Stejně tak když má dítě  příznaky akutních,  

infekčních  a parazitárních  onemocnění  ( např. vši  - viz. list účastníka) !!! 
 

téma: HTEL v Transylvánii 

běh/ termín: 3C)  7.8. – 13.8. 

https://www.ara-agentura.cz/rekreacni-zarizeni-ara/jak-se-k-nam-dostanete/

