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Nejčastější otázky?
Je na tomto kempu ještě volno?
Ano, pokud není kemp přeškrtnutý červeně, je ještě místo a můžete vyplnit přihlášku.

Můžeme si na kempu nechat kolo/brusle po celý týden?
Ano, ve všech městech máme zázemí, které zamykáme a můžete si tam nechat vybavení po
celou dobu.

Zajištujete na kempu bezlepkovou stravu?
Obědy nám chystají v restauraci a je možné zajistit bezlepkovou stravu. Na svačiny zajišťujeme
ovoce a zeleninu, případně něco málo můžete donést z domu.

Je možné, aby kemp proplatil zaměstnavatel nebo Benefit Plus?
Ano, je to možné, požadavek na fakturaci včetně fakturačních údajů vašeho zaměstnavatele
zašlete na e-mail petra.tazlerova@topsports.cz. V systému Benefit plus si najdete benefit:
poukázka na dětský tábor (topsports czech s.r.o). Po rozkliknutí zadáte hodnotu benefitu
(výsledná částka k zaplacení), která vám přijde e.mailem. Vložíte do košíku a objednáte.

Dítěti jsou zrovna 4 roky, mohu ho přihlásit?
Ano, podmínkou je, aby bylo samostatné, došlo si samo na záchod, naobědvalo se a neplakalo
celý den po mamince.

Je možné se přihlásit jenom na 3 dny kempu?
Ano. Vyplňte do poznámky v přihlášce, o které dny se v daném týdnu jedná a my zašleme
kalkulaci - nejedná se o cenu kempu/ 5 dny x počet zúčastněných dní, ale cena se odvíjí od
programu, který aktuálně probíhá ten a ten den.

Je možné dostat potvrzení pro pojištovnu?
Ano, po absolvování kempu zašlete formulář žádosti o příspěvek (dostupný na webových
stránkách dané pojišťovny) společně se jménem dítěte na e-mail petra.tazlerova@topsports.cz.

Je nutné mít potvrzení o servisování kola?
Ano, je potřeba mít servisované kolo, aby se instruktor první den kempu mohl věnovat
programu a ne seřizovat kola.

Může se program kempu změnit?
Ano, program se může změnit např. podle aktuální předpovědi počasí.

Co obsahuje doplatkové úrazové připojištění?
Úrazové připojištění lze přiobjednat v rámci přihlášky, zahrnuje trvalé následky úrazu, smrt
úrazem, hospitalizaci v důsledku úrazu, náklady spojené s úrazem a pojištění odpovědnosti.
Přehled rizik a pojistné limity naleznete v sekci Dokumenty ke stažení - Pojištění Patriot.

