PŘIHLÁŠKA

na letní dětský tábor spolku Bzuk
2.7. - 16.7.2022
Osobní údaje účastníka
Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště
Datum a místo narození 				
Jede dítě poprvé na tábor? ANO
			
- NE

Je plavec? ANO - NE
			

Stravovací návyky:

Specifika chování (co je dobré vědět, na co si dát pozor, fobie, atd.):

Zdravotní obtíže a omezení (silné alergie, dýchací problémy, cukrovka apod….):

Přeji si, aby dítě bylo pokud možno v oddíle s
							 (kamarád, kamarádka stejného pohlaví a přibližně stejného věku)

Osobní údaje zákonných zástupců
					
Adresa trvalého bydliště						
2. Jméno a příjmení
					
Adresa trvalého bydliště						

		
		
		
		

1. Jméno a příjmení

vztah k dítěti
tel. kontakt
vztah k dítěti
tel. kontakt

Kontaktní e-mail:

Vyplňte obě osoby i s tel. číslem pro případ nouze! Na uvedený e-mail Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky a další info.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (viz str. 4 přihlášky) 				

ANO x NE

Souhlasím s podáním léků a poskytnutím první pomoci (viz str. 4 přihlášky) 		

ANO x NE

Souhlasím s transportem dítěte do zdravotnického zařízení (viz str. 4 přihlášky) 		

ANO x NE

Souhlasím s tím, aby mé dítě případně spalo na horní palandě patrové postele 		

ANO x NE

(palandy jsou vybaveny protipádovou zábranou)

Jsem seznámen/a a souhlasím s podmínkami uvedenými na všech stranách přihlášky.
V

		

dne

			

podpis zákonného zástupce

Tento list odevzdejte nebo pošlete nejpozději do 31. května 2022 spolu s rezervační zálohou (viz. str. 7). Čím dříve,
tím lépe, kapacita tábora je omezena!
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Evidenční číslo posudku:
1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČO:
Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte:
2. Účel vydání posudku
3. Posudkový závěr

A. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci:
a.
je zdravotně způsobilé*)
b.
není zdravotně způsobilé*)
c.
je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)**)
B. Posuzované dítě:
a.
se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE
b.
je proti nákaze imunní (typ/druh)
c.
má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)
d.
je alergické na
e.
dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)
f.
jiné
Poznámka:
*) Nehodící se škrtněte
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní stav způsobilosti
k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

4. Poučení

Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného
předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá
odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně
nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.

5. Oprávněná osoba

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby:
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte):
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:
Podpis oprávněné osoby:

Jméno, příjmení a podpis lékaře, razítko poskytovatele zdravotnických služeb

V							

dne

Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Tento list odevzdejte v den nástupu dítěte na tábor.
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Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Na základě § 9, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví prohlašuji, že okresní
hygienik nebo ošetřující lékař nenařídil
Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………………………………………………………….…………
Datum a místo narození ………………………………………..……….……………………….…………........................
Bydliště ……………………………………………………………………………………………………………..………………....
Zdravotní pojišťovna, vč. zkratky ……………………………………………………………………………………………..

změnu režimu, jmenovaný/á nejeví známky akutního onemocnění (například horečky
nebo průjmu) a ani příznaky infekce COVID-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest
v krku, ztráta chuti a čichu atd.. Není mi též známo, že by jmenovaný/á přišel/la během posledních
14 kalendářních dnů do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy
a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno
karanténní opatření.
Ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě v zahraničí, v případě že ano, kde________________
Dítě nemá, či v posledních 14-ti dnech nemělo, vši.
Jmenovaný/á je schopen/na se zúčastnit tábora v termínu 2.7.-16.7.2022 v plném rozsahu
a bez omezení.
Zároveň prohlašuji, že v případě akutního onemocnění nebo závažného porušení řádu,
které by vedlo k vyloučení dítěte z tábora, převezmu jmenovaného/ou neprodleně v místě konání akce.
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
Souhlasím, aby se můj syn/dcera zúčastnil/a dětského tábora, který pořádá spolek Bzuk.

V .............................................................. dne 2.7.2022.
			
........................................................
										podpis zákonného zástupce dítěte

Tento list odevzdejte v den nástupu dítěte na tábor.
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Souhlasy zákonných zástupců
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“
dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů.
Svým podpisem udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím,
aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně
po dobu dvou let, následně budou archivovány.
Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského
tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás a organizaci tábora nezbytné. V případě nutnosti
je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotnická zařízení, atd.), kterým jsme
povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu
a organizaci zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných
organizátorem. Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní informace, týkající
se našeho tábora a činnosti spolku. Zejména se jedná o každoroční informaci o termínu spuštění
přihlášek na příští sezónu a pozvánky na další námi pořádané akce. Údaje smí být využity k vypracování
statistik. Na Vaši žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasíte s použitím fotografií
a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit spolku Bzuk.
Svým souhlasem zmocňujete pořadatele letního tábora (spolek Bzuk, nezisková organizace)
ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.
Souhlas s podáním léků a poskytnutím předlékařské první pomoci:
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Na základě tohoto souhlasu budou moci
být podány dítěti v případě potřeby volně prodejné léky a poskytnuta vhodná předlékařská první
pomoc. Léky bude podávat osoba s kvalifikací zdravotník zotavovacích akcí. Zákonný zástupce
dítěte si je vědom/a, že zdravotník/ce nenese žádnou zodpovědnost za případná rizika a komplikace
zdravotního stavu dítěte při správném podání léčiv.
Neposkytnutí tohoto souhlasu by znamenalo, že nebudeme moci podat vašemu dítěti žádný lék
a v případě potřeby bude nutný váš bezprostřední příjezd na tábor, příp. bude dítě neprodleně
transportováno do nemocnice.
Souhlas s transportem zraněného dítěte do zdravotnického zařízení:
V případě závažných úrazů ohrožujících zdraví či život dítěte a v případech akutních stavů bude
k dítěti zavolána Zdravotnická záchranná služba. U dětí se ale vyskytují i stavy a úrazy,
které zásah ZZS nepotřebují. Pro tyto případy používáme k převozu dítěte osobní automobil.
I k tomuto úkonu potřebujeme Váš souhlas. Pokud nebude souhlas udělen a zdravotnice tábora usoudí,
že dítě potřebuje lékařskou péči (popř. bude-li chtít konzultovat zdravotní stav dítěte s lékařem
za přítomnosti dítěte), bude k dítěti zavolána ZZS a zákonný zástupce je povinen
se v co nejkratší době dostavit do zdravotnického zařízení, kam bude dítě převezeno. Ve všech případech
bude zákonný zástupce informován telefonicky hlavním vedoucím tábora, jeho zástupcem/kyní
či zdravotnicí/kem tábora. Zákonný zástupce je povinen bezodkladně uhradit organizátorovi
mimořádné náklady (poplatek za pohotovost, doplatek na předepsané léky, ortézu, berle apod.) vzniklé
zraněním či onemocněním dítěte.
Povinnosti zákonných zástupců:
Dle hygienicko-protiepidemických opatření stanovených pro zajištění sezóny letní dětské
rekreace zpracovaného sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ve spolupráci s poradním sborem
HH ČR pro hygienu dětí a mladistvých je rodičům nebo jiným zákonným zástupcům dítěte uložena
povinnost hlášení výskytu infekčního onemocnění u dítěte do 14 dnů po návratu z tábora místně
příslušné krajské hygienické stanici.
V případě výskytu infekce COVID-19 v průběhu tábora bude akce ukončena. Z tohoto důvodu
je nutná dostupnost rodičů či jiných zákonných zástupců dítěte po celou dobu konání tábora.
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Informace
Podmínky:

Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a je povinen řídit se pokyny pracovníků spolku. Nedodržení
těchto podmínek může být příčinou vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení poplatku. Dítě bude
rovněž vyloučeno bez nároku na vrácení peněz, pokud u něho bude nalezen alkohol, cigarety a další tabákové
výrobky včetně elektronických cigaret apod., drogy a další omamné látky, výbušniny a pyrotechnika. Důvodem
k okamžitému vyloučení je také agresivní chování, šikana a soustavné úmyslné narušování programu či nedodržování
stanovených hygienických opatření. K závažným přestupkům bude přivolána PČR! Zákonní zástupci se zavazují v případě
úmyslného poškození zařízení tábora dítětem finančně nahradit škodu. Organizátor tábora dětem nesjednává
na dobu pobytu na táboře úrazové ani žádné jiné pojištění. Přihlášením dítěte na tábor souhlasíte s fotografováním
a natáčením dítěte v průběhu konání tábora. Získaný obrazový materiál může být použit pro reprezentační
a propagační účely spolku Bzuk.

První tábor:

Děti, které jedou na tábor poprvé (malé, ale i ty větší), se lépe a rychleji adaptují v novém prostředí, mají-li vedle sebe i své
kamarády. Doporučujeme proto posílat dítě na tábor i s jeho dobrým kamarádem/kamarádkou.

Návštěvy:

V době konání tábora není možné děti navštívit. Táborové hry se odehrávají mimo areál a děti se během dne v táboře téměř
vůbec nevyskytují.

Komunikace s dítětem:

Pište často dětem, které jedou na tábor poprvé, doporučujeme napsat dopis nebo pohled již před odjezdem. Vzhledem
k slabému místnímu signálu pro mobily a omezeným možnostem jejich dobíjení doporučujeme spoléhat na klasické
poštovní služby. Neposílejte dětem balíčky s jídlem. V jídelníčku jsou zařazená také sladká jídla. Pokud přibalíte detěm
s sebou sladkosti, čiňte tak v rozumném množství, abychom předešli nevolnostem z „přecpání se“. Při hrách jsou děti
bohatě odměňovány nejrůznějšími sladkostmi. O závažných událostech týkajících se Vašeho dítěte Vás samozřejmě
budeme neprodleně informovat na kontaktní tel. čísla uvedená v přihlášce.

Předání povinných dokumentů:

Zákonný zástupce před nástupem dítěte do tábora odevzdá vedoucímu kartičku pojišťovny (či její kopii), vyplněné
prohlášení zákonných zástupců dítěte (viz. strana 3), posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vyplněný od lékaře
(viz. strana 2), popřípadě originál přihlášky, pokud tak již neučinil.
Bez těchto dokladů nebude dítě na tábor přijato!
Vše předejte uložené do jedné podepsané obálky s drukem formátu A4 (v papírnictví poradí). V případě
sourozenců musí mít každé dítě svojí oddělenou složku. Do složky nevkládejte nic dalšího (např. kapesné,
formuáře pro pojišťovnu o účasti na táboře). Děkujeme za spolupráci.

Pravidelně užívané léky:

Léky, které dítě pravidelně užívá, odevzdejte při nástupu na tábor zdravotnici. Léky vložte do podepsané obálky
s drukem formátu A4 spolu s návodem na jejich užití - vložený list papíru se jménem dítěte, dávkováním,…
Nelze přijmout léky mimo originální balení, bez zřetelného názvu a jasného data expirace. V případě sourozenců musí
mít každé dítě svoji oddělenou složku.
Dětem je zakázáno mít u sebe v průběhu tábora jakékoli léky, léčiva a doplňky stravy apod. – předávkovat
se lze i vitamínem C. V případě nutnosti lékařského zásahu bychom navíc nebyli schopni sdělit, co dítě užilo,
kdy a v jakém množství. Děkujeme, že neohrožujete zdraví svých dětí.
Přijímáme pouze lékařem předepsané pravidelně užívané léky! Z organizačních důvodů nejsme schopni přijmout
a vašim dětem podávat doplňky stravy (vitamíny, multivitaminy, Marťánky apod.). Věříme, že to na čerstvém vzduchu,
v přírodě, s dostatkem pohybu, ovoce a zeleniny přežijí i bez těchto „pomocníčků“. Děkujeme za pochopení.
Vezeme s sebou plně vybavenou lékárničku, která odpovídá zákonným normám a v průběhu akce je dle potřeby využívána a průběžně doplňována.
Pro případ neočekávaných okolností je při odjezdu na tábor i návratu z tábora nutná přítomnost zákonného
zástupce dítěte a jeho rozhovor s vedoucím.
Na našich internetových stránkách www.bzuk.net naleznete další informace nejen o táboře. Doporučujeme
si stránky prohlédnout spolu s dítětem.
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Co si sbalit na tábor
Při balení věcí nechte pomáhat děti, ať si na táboře své věci poznají. Někteří rodiče podepisují
všechny věci, což je nejlepší řešení. Tento postup doporučujeme.
Uvědomte si, že může pršet a může být též i hodně škaredě, nebo naopak hodně pěkně. Zdraví
má každý jen jedno a tím, že ušetříte na váze zavazadla, můžete zároveň dítěti hodně uškodit. V dešti
bez pláštěnky a holínek (gumáků) nebo na slunci bez čepice a slunečních brýlí by žádný z nás nechtěl
dlouho pobývat. Táborový program probíhá za suchého i mokrého počasí!
Na táboře se též budeme pohybovat i v lese, proto doporučujeme oblečení starší,
na kterém nebude případná díra či flek tolik vadit. Dítě by si mělo přivést také oblečení na diskotéky.
Kdo má, umí a chce, vezme si hudební nástroj a zpěvníky, např. Já písnička. Doporučujeme kufr,
který se dá zasunout pod postel. Nepodceňujte, prosím, přírodu a nepřeceňujte naše možnosti.

Vlastní spacák, prostěradlo (ideálně napínací), polštářek a deku!!!
Bílé bavlněné tričko na obatikování + bílý vědecký plášť s dlouhým rukávem + převlek na karneval
Neplavci a horší plavci si vezmou nafukovací kruh, křidélka či jiné plavecké pomůcky do vody.
Ponožky slabé i silné (čím víc, tím líp...), spodní prádlo (také tak...), trika s krátkým a dlouhým
rukávem, mikiny, svetry, tepláky, kalhoty dlouhé i krátké, pyžamo, plavky, tepláková souprava,
větrovka, pláštěnka - oblečením nešetřete. Ručníky, mýdlo, šampón, zubní kartáček, zubní
pasta, kelímek, opalovací krém, repelent proti komárům a klíšťatům, rulička toal. papíru. Dopisní
papír, obálky, známky, adresy, blok, pastelky, psací potřeby. Svítící baterka a náhradní baterie,
sáček (raději pořádný pytel) na špinavé prádlo, kapesní nůž (kvůli bezpečnosti bude uschován
u oddílového vedoucího).
Sportovní obuv, pevné turistické boty na celodenní výlet, sandále, holínky (gumáky) - mokrá
obuv se suší až 2 dny... Nepodceňujte počet tepláků, ponožek a hlavně bot!
Velký šátek a pokrývka hlavy, malý batůžek na výlety, kapesníky, sluneční brýle, hřeben.
Uzavíratelná lahev (raději 2x) na pití v průběhu dne (z důvodu hygienicko-protiepidemických
opatření nebudou dětem v průběhu dne volně k dispozici kelímky, lahvičky na pití jim budou
v průběhu dne dle individuální potřeby doplňovány) a dostatečně velká PET láhev na celodenní
výlet.
2 x elastické obinadlo (ne obvaz!).
Doporučené kapesné cca 500 Kč.
Prosíme, nepodceňujte uvedený seznam věcí. Děkujeme.
V rámci tábora nejsme schopni zajistit bezpečnost hodnotnějších věcí, nemůžeme za ně ručit,
a proto je na tábor s sebou ZAKÁZÁNO brát mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou
elektroniku a další cenné věci a šperky!!!
Děkujeme za pochopení a věříme, že se děti bez mobilních telefonů a další elektroniky dokáží
v rámci tábora obejít.

Balení bez chaosu a stresu vám přeje kolektiv vedoucích spolku Bzuk.
Těšíme se na Vás!!!
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Organizační informace
Organizátor:

Spolek Bzuk, IČO 22766774

Kontakt:		
			
			

Předseda spolku a hlavní vedoucí: Bc. Petr Blažek
tel: 776 841 182
email: blazek.petr@mujmail.cz

Termín tábora:

2.7. - 16.7.2022

Cena: 		

6 000 Kč

PŘIHLÁŠKY
Informace a dotazy: Bc. Petr Blažek, tel: 776 841 182, email: blazek.petr@mujmail.cz
Adresa pro zaslání přihlášek:
a) poštou: Spolek Bzuk, Na Kopci 244, Chrudim 537 05
b) na e-mail: blazek.petr@mujmail.cz (originál nutno přibalit dítěti s sebou na tábor)
Pokyny k platbě:
- 500 Kč (rezervační poplatek) je nutné uhradit spolu s podáním přihlášky
- 5500 Kč (doplatek) je nutné uhradit nejpozději do 31.5.2022
Bez zaplacení rezervačního poplatku nebude přihláška přijata. V případě neuhrazení doplatku
do 31.5.2022 může být Vaše přihláška vyřazena. Je samozřejmě možné zaplatit rovnou již celou
částku za táborový pobyt (tedy 6 000 Kč) jednou platbou.
číslo účtu: 2100199896/2010
variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla dítěte
do poznámky pro příjemce platby uveďte jméno a příjmení dítěte
PŘÍJEZD A ODJEZD DĚTÍ (vlastní doprava):
Na tábor:
Dne 2.7.2022 je možné přivést do areálu tábora dítě v čase od 9:00 do 11:30 hod. (časový
harmonogram bude upřesněn před začátkem konání tábora a zaslán na váš kontaktní e-mail.
Naším cílem je předejít dlouhému čekání a většímu shlukování osob. Děkujeme za pochopení.)
Z tábora:
Dne 16.7.2022 je možné vyzvednout dítě v areálu tábora v čase od 9:00 do 10:00 hod.
POTVRZENÍ:
O obdržení plateb i přijetí přihlášky budete informováni na kontaktní e-mail. Potvrzení o účasti
Vašeho dítěte na táboře vystavujeme pouze na základě Vaší žádosti – kontaktujte předsedu spolku.
VÁŠ KONTAKTNÍ E-MAIL:
Na kontaktní e-mail, který jste uvedli na 1. straně přihlášky vám budou nejpozději týden
před zahájením tábora zaslány další informace a podrobnosti (přesný harmonogram příjezdu, informace
o návštěvním odpoledni, aktuality a změny v souvislosti s proti-epidemiologickými opatřeními atd.)
Adresa tábora:

letní dětský tábor spolku Bzuk

			
			
			

DT Vesmír
Budislav
569 65

			

jméno dítěte
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Storno podmínky
Výpověď smlouvy ze strany zákonného zástupce dítěte
Zákonný zástupce dítěte je oprávněn vypovědět smlouvu:
1. do posledního kalendářního dne měsíce května v roce konání tábora. V takovém případě
organizátor vrátí zákonnému zástupci dítěte zaplacenou částku sníženou o rezervační poplatek.
2. do zahájení tábora a to z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež s ohledem na svůj charakter
představuje vážnou překážku pro účast dítěte na táboře. V takovém případě organizátor tábora
vrátí zákonnému zástupci dítěte 50% z celkové ceny pobytu a 50% z ceny pobytu zůstane
organizátorovi. Lékařské potvrzení o neschopnosti účasti dítěte na táboře ze zdravotních důvodů
je nutné doložit organizátorovi nejpozději do 31.7. daného roku.
3. do zahájení tábora, a to z jiných důvodů nebo bez udání důvodu. V takovém případě nevzniká nárok
na vrácení jakékoliv finanční částky od organizátora.
4. v průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora
a jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku tábora představují vážný důvod pro ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě vrátí organizátor zákonnému zástupci poměrnou část ceny
a to v částce 100 Kč za jeden celý den pobytu, který dítě na táboře nestráví.
5. v průběhu tábora z jakéhokoliv jiného důvodu či bez udání důvodu. Zákonnému zástupci
v takovém případě nevzniká nárok na vrácení jakékoliv finanční částky od organizátora.
Zákonný zástupce dítěte je oprávněn vypovědět smlouvu ústně i prostředky komunikace
na dálku (např. telefonicky). V případě výpovědi smlouvy ze strany zákonného zástupce dítěte
je tento povinen dítě z tábora neprodleně odvést v termínu dohodnutém s vedením tábora.

Výpověď smlouvy ze strany organizátora tábora
Organizátor je oprávněn vypovědět smlouvu:
1. v případě, že zákonný zástupce dítěte nesplní svou povinnost vyplývající ze smlouvy a aktuálně
platných vládních nařízení a opatření. Jde zejména o povinnost před zahájením tábora doložit dobrý
zdravotní stav dítěte (např. potvrzení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, či jiné dokumenty
a potvrzení vyžadované vládou, ministerstvem zdravotnictví či hygienickou stanicí) a povinnost předat kartičku
zdravotního pojištění dítěte. V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte organizátorovi tábora.
2. v případě, že zákonný zástupce dítěte uvede neúplné, nepřesné či mylné údaje o zdravotním stavu dítěte.
V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte organizátorovi tábora.
3. v průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora
a jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku pobytu tábora představují vážný důvod pro ukončení účasti
dítěte na táboře. V takovém případě vrátí organizátor zákonnému zástupci poměrnou část ceny
za pobyt a to v částce 100 Kč za jeden celý den pobytu, který dítě na táboře nestráví.
4. z důvodů vážných výchovných prohřešků ze strany dítěte. V případě uplatnění tohoto výpovědního důvodu
nevzniká nárok na vrácení jakékoliv finanční částky od organizátora.
5. z důvodu jím neovlivnitelných situací, stavů, omezení, nařízení či zásahu vyšší moci.
Pokud k tomuto dojde v období od 1.6. do začátku tábora, je zákonnému zástupci vrácena zaplacená
částka snížená o 1500 Kč (nevratné minimální náklady spojené s přípravou tábora). Za zásah vyšší moci
je považováno také zhoršení epidemiologické situace COVID-19 a s tím spojená mimořádná opatření
či hygienicko-protiepidemická opatření.
Organizátor tábora je oprávněn vypovědět smlouvu ústně i prostředky komunikace na dálku
(např. telefonicky). V případě výpovědi smlouvy ze strany organizátora tábora je zákonný zástupce dítěte
povinen dítě z tábora neprodleně odvést v termínu dohodnutém s vedením tábora.
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