
Všeobecné podmínky pro účast na příměstském táboře s plaváním 

Pořadatel:  Spolek plavání a sportu Jesenice, z.s. 

Budějovická 922, Jesenice, 25242 

IČO: 270 34 615 

Tel.: 734453221, Email: info@spolekplavani.cz 

 

Přihlášení dítěte 

o Dítě je na tábor přihlášeno řádným a pravdivým vyplněním a doručením přihlášky na 

email či na adresu pořadatele a zaplacením požadované částky. Přihláška musí být řádně 

vyplněna spolu s podpisem zákonného zástupce (dále jen rodiče).  

o Po naplnění kapacity příměstského tábora v daném termínu má pořadatel právo dítě, 

které rodič přihlásil po naplnění kapacity, zařadit mezi náhradníky. Náhradníci jsou 

vedeni v pořadí podle data přihlášení. Informaci o zařazení do náhradníků je rodiči 

sdělena emailem, osobně či telefonicky na kontakt uvedený na přihlášce.  

o Při nenaplněné min. kapacitě daného termínu má pořadatel právo daný termín zrušit a 

nabídnout rodičům volné náhradní termíny.  

Cena 

o V ceně je zahrnuto: celodenní strava, nápoje, plavání 2x denně, pomůcky a aktivity v 

rámci programu  

 

Platba 

o Rodič se zavazuje zaplatit zálohu 50% nejpozději do 31.5.2019. Doplatek musí být 

proveden nejpozději do 30.6.2019.  Do platby uveďte jméno dítěte a termín tábora.  

Podmínky pro zrušení pobytu 

Ze strany rodiče: 

o Kdykoliv před začátkem příměstského tábora má rodič právo zrušit tábor – nutné 

podat písemně na email či doporučeným dopisem. 

o Stornovací podmínky jsou následující:  
o do 30 dnů před začátkem tábora se vrací 80% z celkové ceny,  
o do 14 dnů před začátkem tábora se vrací 50% z celkové ceny,  
o od 13. dne před začátkem tábora a při nenastoupení pobytu se vrací 20 % 

z celkové ceny.  
o Při získání vhodného náhradníka rodičem, se rodiči vrací plná cena. Pokud 

rodič zruší účast v průběhu termínu příměstského tábora, vrací se rodiči 30% 
z částky za nedochozené dny. 

 
Ze strany pořadatele: 

o Poruší-li na táboře dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li 

se řídit pravidly, režimem dne, pořadatel oznámí rodiči tuto skutečnost a vyhrazuje si 

právo zrušit jeho účast na táboře bez nároku na vrácení peněz. 

o Tábor může být odvolán z tzv. vyšší moci (bez dodávky vody apod.), v tomto případě 

bude vrácena celá částka v případě zrušení před konáním tábora, poměrná nevyčerpaná 

částka v případě zrušení v průběhu tábora. Na jiné plnění nevzniká nárok. 

Doporučené věci s sebou pro děti: 

o Gumové přezůvky k bazénu a do vnitřních prostor; plavecké potřeby (plavky, ručník, 

mýdlo, příp. koupací čepice); náhradní oblečení i pro případ nevhodného počasí včetně 

holínek, pláštěnky; starší triko, které může být ušpiněno při vyrábění; batůžek, 

klobouček či kšiltovka, sluneční brýle, opalovací krém 
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Pojištění 

o V ceně tábora je zahrnuto pojištění odpovědnosti pořadatele. Pojištění jsou i jednotliví 

lektoři.  

o Úrazové pojištění dítěte není součástí pojištění. Rodič si toto pojištění sjednává 

v případě zájmu na vlastní náklady. Za úraz dítěte způsobený náhodou, nepozorností, 

nedbalostí, nedodržením táborového řádu, bezpečnosti a režimu dne dítětem bez 

přičinění vedoucích nenese pořadatel zodpovědnost. Jakožto za úraz způsobený jiným 

dítětem - účastníkem tábora. 

Upozornění 

o Rodič 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 nebo majetek jiného účastníka tábora, zavazuje se 

rodič, že uhradí celou výši škody. 

o Rodič poučí své dítě o naprostém zákazu opuštění objektu tábora bez vědomí vedoucího. 

o Pořadatel neručí za případnou ztrátu nebo rozbití cenných věcí (mobilní telefony, 

audiovizuální techniku, šperky, atd.). Pořadatel nedoporučuje tyto věci brát s sebou. 

o Rodič 1.den tábora odevzdá Prohlášení rodičů a kopii kartičky pojištěnce.  

Závěrečná ustanovení 

o Vyplněním a podpisem příslušné kolonky v závazné přihlášce rodič bere na vědomí a 

souhlasí s Všeobecnými podmínkami pro účast na táboře. Rodič stvrzuje svým podpisem 

na přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje. 

o Rodič souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v závazné přihlášce pro potřeby 

pořadatele a zároveň k zasílání informací rodiči. 

o Zároveň rodič dává souhlas k použití fotografií a videa sebe či svého dítěte pořízených v 

rámci tábora pro prezentaci pořadatele. 


