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 Všeobecné přihlašovací podmínky pro nesmluvní klienty 

organizace Pěstounské rodiny kraje Vysočina 
(tj. pěstouni, kteří nemají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací) 

 

Nesmluvní klienti mají možnost přihlásit sebe, své děti, nebo celou rodinu (podle druhu akce) na 
jakoukoliv aktivitu vyhlášenou naší organizací.  Přihlášení má několik fází: 

 
1. Na aktivity je možno se přihlásit: 

a)  Písemně - vyplnit podepsat a zaslat přihlášku na akci do sídla sdružení. 

b)  elektronicky - stáhnout za stránek www.pestvys.cz,  vyplnit a poslat e-mailem na 

pestounskerodiny@seznam.cz) 

2. Neprodleně uhradit rezervační poplatek, uvedený na pozvánce na účet sdružení  

247830604/0300 (do pozn. je třeba uvést jméno a název akce = 2 x Novákovi - voda I.) 

3. Po připsání rezervačního poplatku na náš účet budete emailem informováni o úspěšném 

přihlášení.  S ohledem na omezenou kapacitu pořádaných aktivit, rozhoduje o pořadí 

přihlášených datum a čas připsání zálohy na náš účet. V případě, že by počet přihlášených 

zásadním způsobem převyšoval plánovaný počet účastníků, budeme hledat možnosti pro 

druhý „turnus“ téže aktivity, případně nabídneme aktivitu ekvivalentní. 

4. Úhrada za akci: 

A. Pokud není aktivita hrazena z dohody, či je hrazena jen částečně, pak je třeba 

uhradit doplatek do výše ceny (nebo její nedotované části) na náš účet a to do 

termínu stanoveného na pozvánce. O této platbě dostanete při akci potvrzení o 

úhradě, kde bude popsán účel, počet osob, celková cena i jednotlivé úhrady. 

Rezervační poplatek v tomto případě slouží jako záloha (část platby) a tudíž se 

nevrací. 

B.  Pokud je aktivita hrazena z dohody, nastávají v praxi většinou tyto dva případy: 

BUĎ 

a)  na základě námi vystavené faktury zaplatí za vás dohodová organizace 

celou cenu stanovenou na danou akci, rezervační poplatek vám v tomto 

případě bude vrácen do týdne po uskutečnění akce.  

NEBO 
b)  klient zaplatí na náš účet doplatek, tedy rozdíl mezi rezervačním 

poplatkem a celkovou cenou. O této skutečnosti dostane při akci potvrzení 

o úhradě, kde bude popsán účel, počet osob, celková cena i jednotlivé 

úhrady. Toto potvrzení spolu s pozvánkou a kopií osvědčení (v případě 

vzdělávání) pak předá své dohodové organizaci, která mu na základě těchto  

 

dokumentů aktivitu (či její část) proplatí. Rezervační poplatek v tomto 

případě slouží jako záloha (část platby) a tudíž se nevrací. 

http://www.pestvys.cz/
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Poznámka: každá dohodová organizace má svá specifika, svá pravidla, proto je dobré 

tento námi navržený postup zkonzultovat se svým klíčovým pracovníkem, či osobou, 

která o způsobu financování rozhoduje. 

 
5.  Odhlášky a storno poplatky:  

a) v případě odhlášení do sedmi kalendářních dnů před akcí se vrací poplatek za akci, 

ale nikoliv rezervační poplatek. 

b)  v případě odhlášení méně jak sedm, ale víc jak tři kalendářní dny před začátkem 

akce - vracíme polovinu z celkově uhrazené částky. 

c) V případě odhlášení méně jak dva kalendářní dny před začátkem akce již nejsme 

schopni z organizačních důvodů peníze vracet. 

Ve všech případech je možno poslat za přihlášené osoby náhradníky. V tom 

případě vás však prosíme toto předem konzultovat s koordinátorem či vedoucím 

akce. 
 

Vaše dotazy zodpovíme na emailu: pestounskerodiny@seznam.cz nebo telef. čísle 

739 014 224 
 

Na setkání s vámi se těší Aleš a Monika Dietrichovi, představitelé organizace  

Pěstounské rodiny kraje Vysočina. 

                                     A&M 
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