PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
S MOTÝLKEM
I. Nabídka příměstského tábora
1. Nabídku příměstského tábora (dále jen PT) vydává Rodinné centrum Motýlek, z.s. s minimálním
měsíčním předstihem.
2. Termíny, místa konání a programy plánovaných příměstských táborů se mohou změnit, dle aktuálního
počtu zájemců nebo jiných nepředvídatelných okolností (např. onemocnění vedoucích, technických
problémů s prostory apod.).
II. Vysvětlení pojmů
1.Příměstský tábor (dále jen PT)
Tábor probíhá v Rodinném centru Motýlek, M z.s., Mládežnická 430, Velké Opatovice.
PT je zpravidla vypsán na 5 po sobě jdoucích dnů (pondělí–pátek).
Každý táborový den začíná v 7:30 hodin a končí v 15:30 hodin / v Úsobrně začíná v 8:00 hodin a končí v
16:00 hodin - (může být dohodnuto dle programu se zákonnými zástupci jinak).
2. Organizátor tábora a hlavní vedoucí (dále jen organizátor)
Organizátorem tábora je zapsaný spolek Rodinné centrum Motýlek. Na táboře zastupují organizátora
jednotliví hlavní vedoucí.
3. Zákonný zástupce
Pouze zákonný zástupce může za zájemce či účastníka jednat (přihlásit, odhlásit, převzít, předat apod.). S
žádnými jinými osobami nebude organizátor jednat a neumožní jim k účastníkovi tábora přístup.
4. Osoba zastupující zákonného zástupce
Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči organizátorovi PT na nějakou jinou osobu, musí
tento projev vůle učinit písemně. Tento dokument musí obsahovat zcela jasné označení zastupující osoby,
potřebné kontaktní údaje na zastupující osobu, výčet činností, ke kterým je zastupující osoba oprávněna,
místo a datum sepsání dokumentu, vlastnoruční podpis.
5. Zájemce o příměstský tábor (dále jen zájemce)
Zájemcem je dítě, jehož zákonný zástupce dal zřetelně najevo zájem, aby se zúčastnilo příměstského tábora.
6. Účastník příměstského tábora (dále jen účastník)
Účastníkem se zájemce stává po odevzdání vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky a souhlasu
se zpracováním osobních údajů, vyplněním čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti, prohlášení o
bezinfekčnosti a řádném zaplacení celé ceny příměstského tábora.
Účastníkem se může stát pouze zájemce, který splňuje veškeré podmínky daného příměstského tábora. Jedná
se zejména o podmínky věkové, zdravotní a fyzické zdatnosti.
Upozornění: Má-li zájemce nařízený nějaký zvláštní režim (např. pohybový, dietní, kontroly u lékaře apod.),
je zákonný zástupce tyto skutečnosti povinen oznámit, ale ještě předtím zkonzultovat s hlavním vedoucím.
7. Zodpovědná osoba (předávání účastníků)
Hlavní vedoucí PT je zodpovědnou osobu, která od zákonného zástupce přebírá účastníka tábora při zahájení
a zase jej předává zákonnému zástupci při jeho ukončení.
8. Zahájení příměstského tábora
Příměstský tábor je pro účastníka zahájen na předem určeném místě (RC Motýlek), v předem určeném čase.
Účastníka předá zákonný zástupce nebo zákonným zástupcem pověřená osoba.
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9. Ukončení příměstského tábora
Tábor je pro účastníka ukončen na předem určeném místě (obvykle místo pořádání příměstského tábora nebo
při návratu z výletu místo příjezdu dopravního prostředku), v předem určeném čase (obvykle čas příjezdu
dopravního prostředku). Účastník bude předán předem určené zodpovědné osobě – zákonnému zástupci nebo
zákonným zástupcem pověřené osobě.
III. Povinnosti a práva organizátorů táborů
Organizátor je povinen:
1. Informovat zákonného zástupce nejméně jeden týden před zahájením příměstského tábora o termínech,
místech konání, potřebném vybavení účastníka pro PT a kontakt na hlavního vedoucího celého příměstského
tábora. Výše uvedené informace mohou být poskytnuty e-mailem, telefonicky nebo písemně.
2. Zajistit pro pořádání PT personální obsazení, programovou náplň a stravování.
3. Po celou dobu konání tábora maximálně dbát na bezpečnost a ochranu zdraví účastníků i personálu tábora.
Zajistit dodržování hygienických a bezpečnostních požadavků v průběhu konání PT. V případě úrazu nebo
náhlé zdravotní nevolnosti, ihned informovat zákonného zástupce, poskytnou první ošetření, případně zajistit
doprovod k lékaři.
4. Vydat zákonnému zástupci po skončení tábora potvrzení o účasti účastníka na příměstském táboře nebo
její části, požádá-li jej o toto zákonný zástupce (jedná se zde zejména o potvrzení pro potřeby příspěvku
zaměstnavatele, sociálních příspěvků apod.)
Organizátor má právo:
1. Nepřijmout na příměstský tábor přihlášku zájemce, který nesplňuje podmínky pro přijetí na tábor (např.
věk, zdravotní stav, naplnění kapacity PT).
2. Nepovolit nástup na tábor účastníkovi, který veškeré podmínky pro přijetí na akci dříve splnil, ale tyto se k
termínu zahájení tábora změnily tak, že se stal účastník neschopným se tábora zúčastnit (např. změny
zdravotního stavu, účastník přišel do styku s infekcí, nebyly dodány všechny potřebné dokumenty apod.).
3. Zrušit účast během tábora účastníkovi, u kterého se podmínky během pobytu změnily tak, že se stal
pobytu na táboře neschopným (např. změny zdravotního stavu, úrazy, psychický stav, chování apod.).
4. Nahradit zájemce o příměstský tábor, který v daných termínech neučinil všechny potřebné úkony k tomu,
aby se stal účastníkem tábora, jiným zájemcem (např. nedodal přihlášku, neuhradil cenu apod.).
5. Zrušit tábor, nepodaří-li se mu jej naplnit minimálním počtem účastníků, na který kalkuloval cenu a
hrozila-li by uspořádáním takovéhoto tábora organizátorovi ekonomická škoda.
IV. Povinnosti a práva zákonného zástupce
Zákonný zástupce je povinen:
1. V termínech daných organizátorem přihlásit dítě podáním řádně vyplněné závazné přihlášky a dalších
příslušných dokumentů, které jsou vytvořeny přímo pro tento účel a cenu tábora v plné výši uhradit.
2. Každý den při zahájení PT zajistit předání účastníka zodpovědné osobě, a to bud’ osobně, nebo jím
předem určenou osobou, nebo může nechat přijít účastníka bez doprovodu, ale tuto skutečnost je povinen
předem písemně oznámit v přihlášce.
3. Při ukončení tábora zajistit převzetí účastníka od zodpovědné osoby, a to buď osobně, nebo jím předem
určenou osobou. Pokud zákonný zástupce písemně oznámil, že účastník může po akci odcházet samostatně,
opustí tuto akci po skončení bez doprovodu.
4. Neprodleně telefonicky nebo osobně informovat organizátora o všech změnách, týkajících se účastníka
(zdravotní stav, styk s infekcí apod.)
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Zákonný zástupce má právo:
1. Na zrušení přihlášky účastníka a vrácení celé uhrazené částky, změní-li organizátor tábor nebo jeho
zásadní avizované parametry (např. změna termínu).
2. Na vrácení uhrazené ceny v plné nebo poměrné výši, dojde-li ke zrušení tábora ze strany organizátora.
V. Zodpovědnost organizátora za účastníka příměstského tábora
1. Organizátor je za účastníka PT plně zodpovědný pouze v době trvání PT, tj. v době od zahájení po jeho
ukončení.
2. Organizátor je zodpovědný pouze za účastníky příměstského tábora.
3. Organizátor je za účastníka zodpovědný až po jeho předání zákonným zástupcem vedoucím při zahájení
PT.
4. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením příměstského tábora a po
jeho ukončení. V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a ukončení tábora,
protože je nemohl předvídat a nemohl s nimi včas seznámit zákonné zástupce (např. zpoždění autobusu s
dětmi na cestě), je organizátor za účastníky nadále zodpovědný, tedy i po předem avizovaném termínu.
VI.

Přihlášky, cena a platby

1. Zájemce se stává účastníkem akce až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky spolu s dalšími příslušnými
dokumenty a zaplacení příslušné ceny.
2. Cena za jeden turnus PT je sdělena předem za daným podmínek a pro dané časové období.
3. Cenu za příměstský tábor je nutno uhradit do předem stanoveného termínu na účet RC Motýlek
1231230123/0100 (viz. Informace k PT). Po domluvě s organizátorem lze zaplatit danou částku i v hotovosti.
4. Zájemce, který podal přihlášku, ale neuhradil v daném termínu cenu PT se považuje za nepřihlášeného.
VII. Vratky a storno poplatky
1. Storno poplatky z táborů se stanovují následovně:

30 dnů před zahájením ve výši 20%

14 dnů před zahájením ve výši 40%
3 dny před zahájením ve výši 80%

Poskytovatel může v podmínkách konkrétního tábora nebo stanovit storno poplatky odlišně. Vratky v případě
předčasného ukončení smluvního vztahu z vážného důvodu (nemoc podložená lékařskou zprávou) jsou
posuzovány individuálně, na základě rozhodnutí rady spolku je poměrná částka vrácená po ukončení akce
způsobem, který se předem dohodne se zákonným zástupcem dítěte.
2. V případě onemocnění nebo neúčasti dítěte v průběhu PT nebude žádná část úhrady vrácena.
VIII. Ochrana osobních údajů
1. Zákonnému zástupci je dána možnost vyslovit souhlas či nesouhlas s tím, že účastník příměstského
tábora bude v rámci táborové činnosti fotografován. Pořízené fotografie budou archivovány a používány
při prezentaci a propagaci činnosti organizace a akce (např. v kronikách, tisku, internetu apod.).
2. Zákonní zástupci jsou informováni o tom, že získané osobní údaje účastníků příměstského tábora budou
zpracovávány v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Velké Opatovice 16. 5. 2022
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