Podmínky pro účastníky pobytových rekreací seniorů MČ Praha 8
zprostředkovaných OÚSS
1. Pobytové rekreace sjednává OÚSS s cestovními agenturami a zprostředkovává je
seniorům. Pobytové rekreace jsou určeny členům Klubů seniorů, obyvatelům DPS, členům
Centra aktivizačních programů a při volné kapacitě i dalším seniorům trvale žijících
v městské části Praha 8.
2. Cena pobytové rekreace vychází z celkové ceny nákladů spojených se zabezpečením
a realizací pobytové rekreace. Obsahuje pevnou cenu za ubytování a stravování účastníka
a předběžnou částku za dopravu. Konečná cena za přepravu pro jednu osobu je dána
počtem účastníků (tj. počtem obsazených míst v autobuse) a je definitivně vyúčtována
po příjezdu. Případný přeplatek či nedoplatek je následně vyúčtován s každým účastníkem
rekreace. Cesta vlastní dopravou je možná, cenu zájezdu však neovlivní.
3. Pobytová rekreace nezahrnuje cestovní pojištění. Za ztrátu či odcizení zavazadel
a osobních věcí odpovídá každý účastník sám. V případě úrazu či onemocnění hradí
účastník výlohy, spojené s lékařským ošetřením, případně dopravou domů na vlastní
náklady.
4. Zájemci se na rekreace přihlašují u pověřeného pracovníka OÚSS (viz. níže) na základě
písemné přihlášky a to do vyčerpání počtu míst. Jestliže je kapacita rekreačního pobytu
obsazena, je možné se přihlásit jako náhradník.
5. Každý účastník je povinen uhradit stanovenou cenu nejpozději do termínu, který OÚSS
určí, nejdříve však 3 měsíce před tímto termínem. Po zaplacení obdrží účastník příslušný
doklad (obsahující údaje o jménu, výši uhrazené částky, termínu a místu rekreace a datum
zaplacení) opatřený razítkem OÚSS a podpisem osoby, která částku přijala. Účastníkovi
náleží originál příjmového dokladu, kopie se zakládá u pověřeného pracovníka OÚSS.
6. V případě, kdy účastník zruší svoji účast na pobytové rekreaci, k níž se přihlásil
a ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů se nemůže zúčastnit, oznámí to písemně
a neprodleně pracovnici OÚSS. Zhoršení zdravotního stavu, případně jiné závažné důvody
prokazatelně doloží relevantními doklady, nebo jinými okolnostmi, hodnými zvláštního
zřetele.
7. O případných stornopoplatcích uvedeném v bodě 6 jsou účastníci pobytové rekreace
informováni při přihlašování na rekreaci dle podmínek dopravce. Stornopoplatky
za ubytování a stravu nebudou dle dohody s cestovní agenturou účtovány.
8. Pověřená pracovnice pro pobytové rekreace: pí. Monika Šafratová, tel. 283 840 136
(popř. 283 842 214).
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