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Vážení rodiče, 
 
 
 přihláška Vašeho dítěte na letní dětský tábor byla přijata a zaevidována.  
 V příloze Vám zasíláme informace k táboru a tiskopisy potřebné k účasti, které budou 
vybírány při ubytování přímo na táboře. Dále zasíláme fakturu na platbu, která zároveň slouží 
jako doklad o přijetí na tábor, plus několik informací, jak platbu provést: 
 
1. Složenkou typu A, k dostání na každé poště, číslo účtu: 2800195685/2010 (Fio banka),  
IBAN: CZ44 2010 0000 0028 0019 5685, variabilní symbol číslo faktury.  
Pro Slovensko nelze použít poštovní poukázky Slovenské pošty – platba se nedá přiřadit. 
BIC/SWIFT pro mezinárodní bankovní převody je FIOBCZPPXXX.  
2. Bezhotovostním převodem z účtu na bankovní účet: 2800195685/2010 (Fio banka), 
variabilní symbol opět číslo faktury, konstantní symbol 0558. 
Pro platbu v eurech - Slovenský účet: 4020007806/7500 (ČSOB SK), IBAN: 
SK8175000000004020007806, SWIFT: CEKOSKBX.  
3. Vkladem na účet: 2800195685/2010 (Fio banka), variabilní symbol číslo faktury. 
Pro platbu v eurech - Slovenský účet: 4020007806/7500 (ČSOB SK), IBAN: 
SK8175000000004020007806, SWIFT: CEKOSKBX.  
4. Fakturou vystavenou námi na základě Vaší písemné objednávky, plátcem může být Vaše 
firma nebo podnikový výbor odborové organizace. Přesnou adresu odběratele je třeba 
v objednávce uvést. V případě platby přes zaměstnavatele se neplatí záloha. 
5. V případě, že z vážných důvodů nestihnete zaplatit jedním z výše uvedených způsobů, 
kontaktujte naši kancelář na tel: +420 774 718 496 nebo emailem na info@osferien.cz. 
 
Platbu můžete provést i na více splátek, ale při každé platbě je nutno uvádět jako variabilní 
symbol číslo faktury, jinak nebude možno platbu přiřadit a nebude tudíž identifikovatelná.   
 

Záloha za tábor je splatná do 14 dní od vystavení faktury. Platba doplatku by měla 
být provedena nejpozději v den splatnosti faktury, aby bylo možné potvrdit naplnění 
kapacity tábora, výjimečně lze po dohodě provést platbu později, viz výše bod 5.  
 
          V zájmu co nejjednoduššího vyřízení uvádějte prosím všude číslo faktury nebo rodné 
číslo dítěte.   
V případě jakýchkoli dotazů mne kontaktujte na tel. čísle +420 608 818 887 nebo na tel.  
+420 774 718 496.  
 
 
S pozdravem 
 
 
  
        Radoslav Kraus 
        Občanské sdružení FERIEN 
        Rumunská 27   
        120 00 Praha 

 


