Všeobecné podmínky sportovního příměstského tábora
Atletiky Klatovy z.s.
Atletika Klatovy z.s. - zapsaný spolek
Sídlo: Nerudova 947, 33901 Klatovy
Korespondenční adresa: Nerudova 947, 33901 Klatovy
IČO: 228 51 887
Tel.: 728175537, Email: tabor@atletikaklatovy.cz, www.tabor.atletikaklatovy.cz

Přihlášení dítěte
Dítě je na sportovní příměstský tábor (dále jen „tábor“) přihlášeno řádným a pravdivým vyplněním a
následným odesláním elektronické přihlášky na webových stránkách www.tabor.atletikaklatovy.cz a
zaplacením celé ceny tábora dle zasílaných instrukcí. Přihláška musí být řádně vyplněna spolu s podpisem
zákonného zástupce dítěte (dále jen „zákonný zástupce“). Podpis se netýká elektronické přihlášky.
V případě naplnění kapacity tábora v daném termínu má pořadatel právo dítě, které zákonný zástupce
přihlásil po naplnění kapacity, zařadit mezi náhradníky. Náhradníci jsou vedeni v pořadí podle data
přihlášení.
Informaci o zařazení do náhradníků je zákonnému zástupci sdělena na uvedený e-mail v přihlášce
prostřednictvím osobního kontaktu/e-mailu pořadatele (nikoliv potvrzovacím e-mailem), nebo telefonicky.
Informace o obsazenosti tábora uváděné na webových stránkách jsou pouze orientační. Na umístění dítěte
neexistuje právní nárok.
Informace o přijetí přihlášky a platby je zákonnému zástupci zasíláno e-mailem, také je možné si tyto
informace zkontrolovat telefonickým kontaktem.

Platba
Zákonný zástupce se zavazuje zaplatit celou cenu tábora dle termínu uvedeného v zaslaných instrukcích. V
případě nezaplacení v řádném termínu je přihláška neplatná a místo na táboře není rezervované. V nutných
případech je možné se s pořadatelem písemně (e-mailem) dohodnout na posunutí termínů plateb a místo
zůstane rezervováno.
Pokud bude na tábor přispívat zaměstnavatel, je nutné se s pořadatelem spojit nebo napsat do e-mailu
údaje o zaměstnavateli (název, adresa, bankovní spojení, IČO, DIČ, fakturovaná částka, adresa zaslání
faktury), aby pořadatel mohl vystavit fakturu. V případě vystavení faktury je termín splatnosti tábora shodný
s termínem splatnosti na faktuře.

Cena
V ceně je zahrnuta strava, pitný režim, pronájem sportovišť, náklady na zajištění programu, vyškolení
táborových vedoucí/trenérů, zdravotník.
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Podmínky pro zrušení účasti
Ze strany zákonného zástupce:
• Kdykoliv před zahájením i v průběhu tábora má zákonný zástupce právo zrušit účast e-mailem, u kterého
musí mít potvrzení od pořadatele o doručení.
Stornovací podmínky jsou následující:
do 60 dnů před začátkem tábora se vrací 100 % z celkové ceny,
do 30 dnů před začátkem tábora se vrací 50 % z celkové ceny,
do 14 dnů před začátkem tábora se vrací 30 % z celkové ceny,
do 7 dnů před začátkem tábora se vrací 15% z celkové ceny,
od 6. dne před zahájením tábora a při nenastoupení na tábor se nic nevrací.
• Pokud dítě odjede z tábora z vážných důvodů, pořadatel vrací zákonnému zástupci za dny neúčasti
částku vrácenou majitelem stravovacího zařízení.
• Odjede-li dítě z tábora bez udání vážného důvodu, nevzniká zákonnému zástupci nárok na náhradu ceny
nevyčerpaných služeb.
Ze strany pořadatele:
Bez nároku na vrácení peněz:
• Poruší-li na táboře dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li se řídit
táborovým řádem, režimem dne, neuposlechne-li pokyny vedoucího, pořadatel oznámí zákonnému
zástupci tuto skutečnost a vyhrazuje si právo zrušit jeho účast na táboře.
• Dítě ohrozí bezpečnost, zdraví své nebo jiných táborových účastníků.
• V případě poskytnutí nesprávných, nepravdivých, neúplných údajů zákonným zástupcem. Např.
ohrožujících zdraví dítěte.
• Dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt
zdravých dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému řádu a režimu dne.
• Dítě není očkované dle očkovacího kalendáře a nesplňuje tak podmínku pro účast na táboře podle
zákona č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví.
• Zákonný zástupce při nástupu na tábor neodevzdal veškerou požadovanou dokumentaci nebo uvedl
nepravdivé informace.

• Tábor může být odvolán z tzv. vyšší moci (např. vyhoření objektu, bez dodávky vody). V případě, kdy tato
skutečnost nastane, bude vrácena poměrná nevyčerpaná částka. Na jiné plnění nevzniká nárok.

Způsob vrácení peněz/storna
Spolu se zrušením tábora nebo následně, zákonný zástupce zašle žádost o vrácení peněz na e-mail
tabor@atletikaklatovy.cz. V e-mailu je třeba uvést, na jaké číslo účtu se má případné storno vrátit. Pořadatel
si vyhrazuje termín pro vyřízení nejpozději do konce 10. měsíce příslušného kalendářního roku. Termín pro
navrácení storna je platný jen v případě včasného zaslání informací zákonným zástupcem pro navrácení
storna.

Upozornění
• Zákonný zástupce je zodpovědný za ztrátu nebo škody způsobené jeho dítětem, které způsobí úmyslně
nebo činností, která je v rozporu s táborovým řádem/režimem dne. V případě, že dítě poškodí majetek
pořadatele/majitele střediska nebo majetek jiného účastníka tábora, zavazuje se zákonný zástupce, že
uhradí celou výši škody.
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• Zákonný zástupce poučí své dítě o naprostém zákazu užívání jakýkoliv omamných látek, užívání alkoholu,
kouření a opuštění objektu tábora bez vědomí táborového pracovníka/trenéra.

• Pořadatel neručí za případnou ztrátu nebo rozbití cenných věcí (mobilní telefony, audiovizuální techniku,
•
•
•
•
•

šperky, atd.). Pořadatel nedoporučuje tyto věci brát s sebou.
Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti, které dítě svěřilo do úschovy svému
vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese
provozovatel odpovědnost.
Zákonný zástupce dává provozovateli tábora souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte
v případě podezření ze závažného porušení táborového řádu (zejména se jedná o podezření z krádeže
cizí věci, či držení zakázaných věcí, látek)
Zákonný zástupce prohlašuje, že při přihlášení nezamlčel žádné důležité informace o zdravotním stavu
dítěte. Zákonný zástupce bere na vědomí, že nemocné dítě se nemůže účastnit tábora.
Zákonný zástupce je povinen před nástupem na tábor pečlivě dítěti zkontrolovat vlasy. Hnidy a vši jsou
důvodem k nepřijetí dítěte na tábor nebo předání dítěte (i po vstupní prohlídce na táboře) zákonnému
zástupci k řádnému odstranění, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků.
Zákonný zástupce při nástupu dětí na tábor odevzdá veškerou požadovanou dokumentaci. V případě
neodevzdání jedné z náležitostí si pořadatel vyhrazuje právo k nepřijetí dítěte na tábor.

Mobilní telefony
V případě, že má mobilní telefon dítě s sebou na táboře, zákonný zástupce akceptuje telefonické spojení s
dítětem v časech osobního volna, kdy není program ani čas jídel. viz. Režim dne.

Závěrečná ustanovení
• Vyplněním a zaškrtnutím souhlasu v elektronické přihlášce zákonný zástupce bere na vědomí a souhlasí s

•

Všeobecnými podmínkami sportovního příměstského tábora Atletiky Klatovy z.s., Režimem dne a
Táborovým řádem. Zákonný zástupce stvrzuje svým souhlasem a odesláním elektronické přihlášky, že
těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.
Zákonný zástupce prohlašuje, že je oprávněný jednat za dítě.

Všeobecné podmínky sportovního příměstského tábora Atletiky Klatovy z.s. jsou platné od 22.02.2022
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