Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s.
SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr
Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10
IČO: 62697617 DIČ: CZ62697617

Odhlášení z akce a storno poplatky
● odhlášení z akce přijímáme písemně formou e-mailu (srazsdruzeni@gmail.com) a zároveň
telefonicky (pokud se nemůžete dovolat, zanechte SMS – ozveme se vám zpátky): 604 219 987
dnem odhlášení se rozumí den, kdy se s námi spojíte telefonicky nebo pošlete SMS

1) odhlášení ze zdravotních důvodů (nemoc, úraz aj. potvrzené lékařem)
● v případě odhlášení do 30. dubna 2020 účtujeme manipulační poplatek ve výši 200,- Kč
● v případě odhlášení od 1. května 2020 ze zdravotních důvodů účtujeme snížený storno
poplatek

Zdravotní
důvody

Odhlášení z akce

Manipulační a storno poplatek

ode dne přihlášení až do 30. dubna 2020
od 1. května 2020 až do dne akce

200 Kč manipulační poplatek
20 % z ceny pobytu

2) odhlášení z jiných než zdravotních důvodů
Odhlášení z akce

Manipulační a storno poplatek

ode dne přihlášení až do 30. dubna 2020

200 Kč manipulační poplatek

1. května 2020 až 60 dní před akcí

20 % z ceny pobytu

59 až 30 dní před akcí

30 % z ceny pobytu

29 až 15 dní před akcí

50 % z ceny pobytu

14 a méně dní před akcí

80 % z ceny pobytu

Jiné než
zdravotní
důvody

● pokud jste již zaplatili, od členského příspěvku odečteme manipulační nebo storno poplatek a
zbývající sumu Vám vrátíme bankovním převodem
● pokud jste ještě nezaplatili, manipulační poplatek 200,- Kč, prosím, uhraďte obratem bankovním
převodem (platební údaje viz níže)
● v případě, že seženete na svoje místo adekvátního náhradníka (náhradníky), vrátíme vám celý
účastnický poplatek

Platební údaje pro zaslání manipulačního/storno poplatku
Číslo účtu

2201085361/2010

VS

803

Zpráva pro příjemce

jmeno prijmeni ucastnika
(bez háčků a čárek – jinak je údaj na výpisu nečitelný)

Vratky v případě ukončení účasti na akci
V případě předčasného ukončení účasti na akci propadá zbytek členského příspěvku v plné výši.

