Smluvní podmínky účasti na letním dětském táboře
(pobočného spolku DUHA Sedliště)

Vyplněním a odesláním přihlášky na tábor ze strany Zákonného zástupce účastníka tábora
provozovateli, nebo zástupci provozovatele, nebo zástupci organizátora konkrétního turnusu letního
tábora a akceptací této přihlášky ze strany provozovatele tábora uzavřeli Provozovatel a Zákonný
zástupce účastníka tábora smlouvu o účasti na táboře.
Obsahem smlouvy je zejména povinnost provozovatele tábora zajistiti účast na vybraném turnusu
tábora pro účastníka uvedeného v přihlášce a tomu odpovídající povinnost zákonného zástupce
účastníka zaplatit poplatek za účast na táboře a splnit další dohodnuté povinnosti.
Povinnosti Provozovatele tábora.
Zajistit ubytování a stravování (včetně pití) pro účastníka po celou dobu tábora.
Zajistit odpovídající dozor osobami kvalifikovanými (dle zákonem stanovených požadavků) a
přiměřený program v rámci denního režimu, po celou dobu tábora.
Zajistit dozor zdravotníka a zprostředkovat případné lékařské ošetření po celou dobu tábora.
Komunikovat se zákonnými zástupci a v případě jejich nedostupnosti s jinými určenými osobami
v případě úrazu, nemoci, jiného zhoršení zdravotního stavu, nebo vážnějších psychických potíží
účastníka, po celou dobu tábora.
Po ukončení tábora předat účastníka tábora zpět zákonnému zástupci, nebo jiné zákonným
zástupcem určené osobě na předem dohodnutém místě a předat mu informaci o zdravotních
komplikacích a ošetřeních účastníka během tábora.

Povinnosti zákonného zástupce účastníka tábora (povinnosti účastníka tábora):
Po ukončení tábora osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněné třetí osoby, osobě převzít
účastníka tábora na předem dohodnutém místě.
Je zodpovědný za to, se sám seznámil a že seznámil účastníka tábora s táborovým řádem a zejména
s povinností chránit táborový majetek před poškozením či ztrátou. V případě úmyslného, nebo
vědomě nedbalého poškození majetku tábora, nebo třetí osoby je povinen uhradit vzniklou škodu.
Je zodpovědný za to, že seznámí účastníka tábora s povinností účastníka uložit peníze a veškeré jiné
cennosti do úschovy výchovnému pracovníkovi tábora, s tím, že je srozuměn, že v případě že tak
neučiní, nenese provozovatel, ani jiný jeho pracovník odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení,
nebo poškození takového věci.
Je zodpovědný za to, že seznámí účastníka tábora se skutečností, že v případě závažného porušení
táborového řádu, opakovaných porušení příkazů výchovných pracovníků, nebo vedení tábora může

být pobyt účastníka na táboře předčasně ukončen a to bez nároku na vrácení účastnického poplatku,
nebo jinou náhradu a může být na vlastní náklad dopraven do místa bydliště.
Zákonný zástupce účastníka tábora dále prohlašuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami a
táborovým řádem, porozuměl jim a souhlasí s nimi.
Další významné okolnosti:
Zákonný zástupce účastníka bere na vědomí, že provozovatele na konkrétním turnusu tábora
zastupuje hlavní vedoucí, který nese odpovědnost za průběh tábora a plnění všech povinností
provozovatele.
Zákonný zástupce účastníka dává provozovateli tábora souhlas se zpracováním osobních údajů
účastníků tábora, za účelem pořádání tábora a souvisejících činností.
Zákonný zástupce účastníka dává provozovateli tábora souhlas s pořizováním fotografií (případně
krátkých videí) z tábora na kterých bude zachycen účastník tábora a jejich uveřejněním v síti internet.
Se zavazuje osobně (ev. prostřednictvím jiné, jím písemně pověřené zletilé osobou) předat před
začátkem tábora a převzít po ukončení tábora účastníka tábora na místě a v čase určené
provozovatelem tábora, nebo na jiném místě a v jiném čase, které budou oboustranně dohodnuty.
V případě zrušení účasti dítěte na táboře nejpozději měsíc před odjezdem na tábor, bude vrácen
účastnický poplatek v plné výši, po tomto datu bude z poplatku odečtena částka na nutné náklady
ve výši 25%.
V případě odjezdu dítěte z tábora ze zdravotních či jiných důvodů se vrací pouze dosud nevyužitá
částka, takzvaný „stravovací limit“. Při odjezdu z tábora v souvislosti se závažným porušením
táborového řádu a po polovině doby pobytu se účastnický poplatek nevrací.

