
Zápis z jednání Rady Strom – Přátelé Blanického mlýna z. s.
Datum 9.1.2021
Čas: 14:00-15:00
Účast Přítomen Nepřítomen

1. Lucie Skalická

2. Pavla Nedvědová

3. Štěpán Podhadský

4. Lucie Lebedová

5. Zuzana Petroušková

6. Jiří Zvára

7. Jan Bláha

Další zúčastnění: Barbora Žabová, Bohuslav Zavřel, Anna Kotrčová, Kateřina Vinšová

Rada STROMu je usnášeníschopná v počtu 4 z 7 členů.

Program:

✔ Spuštění přihlášek pro letní tábory 2021
✔ Storno podmínky
✔ Cena tábora a rozložení plateb od rodičů
✔ Příprava na tábory 2021
✔ Obnova luk
✔ Dotace na vybavení spolku

1) Spuštění přihlášek pro letní tábory 2021

V týdnu 11.-17.1.2021 bude připravena platforma pro přihlášky na tábory. Online přihláška bude opět k
nalezení na webových stránkách spolku. Přihlášky budou nejpozději spuštěny 18.1.2021. První týden
příjmu přihlášek bude opět vyhrazen pro účastníky předchozích ročníků a to v podobě rozesílky odkazu na
online přihlášku. Následně bude odkaz zveřejněn na webu spolku.

2) Storno podmínky

Došlo k úpravě storno podmínek. Na následující znění:
V případě že uhradíte celý poplatek (celou cenu tábora) za pobyt / letní dětský tábor a
následně vznikne situace, kdy je zapotřebí vystornovat pobyt dítěte, je zde přehled storna.
Při zrušení pobytu dítěte 2 měsíce před začátkem tábora, vrací se 100% z ceny tábora.
Při zrušení pobytu dítěte 1 měsíc před začátkem tábora, vrací se 75% z ceny tábora.
Při zrušení pobytu dítěte 14 dní před začátkem tábora, vrací se 50% z ceny tábora.
Při zrušení pobytu dítěte 7 a méně dní před začátkem tábora se vrací 50% z ceny
tábora jen při závažných důvodech, které nemůže rodič ovlivnit (nemoc, úraz).
Při onemocnění nebo zranění a následném odjezdu dítěte domů bude při absenci 3 a
více dní vráceno 50% z ceny za každý den, kdy dítě na táboře nebude.

O nenastoupení dítěte na tábor, prosím, informujte hlavní vedoucí daného běhu telefonicky.



Žádost o vrácení storno poplatku je ke stažení na webových stránkách www.kupsak.cz ,
můžete ji poslat elektronicky na e-mail: lucie.skalicka@kupsak.cz nebo poštou na adresu
spolku: STROM, přátelé Blanického mlýna, z.s.
Pavlovice 38
258 01 Vlašim
Storno platí jen na celý uhrazený pobyt.
Při neomluveném nenastoupení dítěte na táborový pobyt se nevrací “nic”.
( Storno - domluvená neúčast, Propadnutí - nenastoupení k pobytu)

Podmínky storna budou k nalezení na webu spolku a budou součástí přihlášky na letní tábory.

3) Cena tábora a rozložení plateb od rodičů

V letošním roce byla nastavena cena táborů na 4 500,- za čtrnáctidenní a 3 400,- za osmidenní. Platby od
účastníků 1. a 2. běhu budou přijímány v dubnu a květnu, a příjmy od účastníků 3. a 4. běhu v květnu a
červnu. Toto rozložení je nastavené z účetního důvodu, aby se spolek zbytečně nestal plátcem DPH. (Vše
bylo konzultováno s profesionální účetní).

4) Příprava na tábory 2021

S ohledem na nepříznivý vývoj pandemie Covid-19 a nejasné podmínky pro konání letních táborů nejsou
zatím na letošní jaro plánované žádné akce (brigády, valná hromada). Vývoj situace členové rady a hlavní
vedoucí bedlivě sledují, aby až dojde k rozvolnění opatření mohly nastat přípravy a společné akce.

Příprava táborů je v této době nejistá avšak některé věci je potřeba udělat s předstihem, proto byla
navrhnut finanční rezerva 5 000,- pro každý běh, který může investovat do příprav i v případě, že se letošní
tábory neuskuteční.

Všechny výdaje spojené se spolkem by měli být fakturovány (tedy fakturační adresa) na adresu spolku,
dodací adresa je pak libovolná. Toto nastavení je z důvodu kvalitního a nenapadnutelného účetnictví.
Adresa spolku je: STROM, přátelé Blanického mlýna, z.s.

Pavlovice 38
258 01 Vlašim

5) Obnova luk a prosekání náhonu

K. Vinšová navrhla aby došlo k obnově louky Bizonky. Herní prostory po okolních lesích ubývají a dříve se
louka hojně využívala k různým aktivitám. Všichni přítomní souhlasí a začnou s přípravami na obnovu. J.
Bláha si vzal na starosti komunikaci s koňařkou Míšou, která předchozí roky louku využívala. V jarním
období dojde k “posekání” louky, které bude případně opakováno těsně před konáním táborů. V jarním
období dojde též k úpravám povrchu a zasetí trávy na louce, kde každoročně stojí tábor. Dále se na
brigádách zaměříme na náhon lemující spodní louku a pokácíme suché větve a stromy, aby byla zajištěna
bezpečnost dětí a dospělých na táborech.

6) Dotace na vybavení spolku

Vedení spolku se stále zajímá o možnost dotace na vybavení spolku. V tuto chvíli jsou konzultovány
podmínky a seposováno různé vybavení, které by z dotace mohlo být pořízeno. Výše dotace je 80%.


