Tento dokument je majetkem TBM, z. s.

INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE
PŘÍSPĚVKY NA DĚTSKÉ A TEENAGER
TÁBORY MAMUT
Dobrý den vážený zaměstnavateli,
váš zaměstnanec by chtěl využít příspěvku vaší organizace na naše dětské a teenager tábory. Pro zeefektivnění vyřízení
vám předkládá tento dokument s možnostmi jak jej vyřídit.
1) Vystavte objednávku a zašlete nám jí e-mailem na mamut@taborymamut.cz. Naše fakturační údaje:
TBM, z. s.
č. p. 63
751 15 Domaželice
IČ: 228 28 699
bankovní spojení: 826 826 0600 / 0600
V případě, že budete zasílat poštou, zasílejte na adresu kanceláře TBM: Tábory Mamut, Chrastice 100, 788 32
Staré Město. Urychlíte tím vyřízení.
2) Zašlete nám na e-mail mamut@taborymamut.czvaše IČ. Případně přiložte pokyny, které údaje a v jaké formě
chcete mít na faktuře uvedeny (např. osobní číslo zaměstnance, identifikace dítěte, atp.).
3) Pokud příspěvek proplácíte až po uskutečnění tábora, tak o tom informujte vašeho zaměstnance, aby si toto
potvrzení u nás vyžádal později.
4) V případě, že využíváte jiný způsob (např. benefitní programy), prosím, pošlete nám e-mailem
(
mamut@taborymamut.cz) podrobný návod, jak máme postupovat.
Při veškeré komunikaci, prosím, uvádějte číslo Přihlášky dítěte. Usnadníte nám vyřizování a zamezíte tím omylům při
zpracování.
Číslo přihlášky - vyplní žadatel(Objednatel - rodič, zákonný zástupce)

Odpovědná osoba za správu fakturace za zaměstnavatele je:
Markéta Macháčová | 
mamut@taborymamut.cz| +420 704 701 630
Obecné informace:
● Pokud nestanovíte jinak, splatnost faktury je 30 dní.
● V návaznosti na § 26 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Vám sdělujeme, že Vám budeme
od dnešního dne zasílat našefaktury pouze v elektronické formě. Prosím, zaneste si je do svého účetnictví,
nebudou Vám již doručeny žádnou jinou formou.
● Pokud požaduje potvrzenou objednávku, prosím, sdělte nám e-mailovou adresu k zaslání.
● Pokud vyžaduje fakturu/potvrzenou objednávku v tištěné podobě, prosím, informujte nás o tom.
Předem Vám děkujeme za součinnost při řešení žádosti vašeho zaměstnance.
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