
       Smluvní podmínky pro tábory a ostatní pobytové akce pro děti

1. Pořadatel: ZO OSŽ DKV Praha, Chodovská 3b/1476, 141 00 Praha 4, IČ: 45248923 

2. Kontakty: tel. kancelář OSŽ: 725 416 334  ( 8 – 15 hod)  e-mail: gabriela.sparova@osz.org                  

3. Oficiální webové stránky: www.oszdkvpraha.cz

4. Adresa letního tábora: (jméno dítěte, číslo oddílu) 

LT CHRUDIMKA Trhová Kamenice 543 52 telefon na vedení akce: 725 749 999 

5. Termíny, ceny, doplňkové aktivity, doprava – tyto údaje jsou uvedeny na www stránkách tábora     
a v propagačních materiálech Cena zahrnuje: ubytování, stravování 5 x denně, celodenní pitný režim, 
základní úrazové pojištění (trvalé následky úrazu,smrti), odborný dozor a zdravotnický dohled, výdaje 
na program a odměny, dopravu (v případě, že je zajišťována) z Prahy a případně nácestných míst dle 
„Pokynů“. 

6. Platba poukazů: Poukaz je nutno uhradit buď celý nebo alespoň zálohu 50 % z ceny do 21 dnů od 
objednání. Celá cena poukazu musí být uhrazena nejpozději 14 dnů před začátkem akce. Platba se 
provádí zejména bankovním převodem na účet číslo 5343034379/0800  s uvedením příslušného 
variabilního symbolu. 

7. V případě naplnění turnusu rozhoduje o zařazení dítěte na akci datum přijetí přihlášky a datum 
přijetí platby (zálohy) na účet provozovatele nebo zadání podkladů k fakturaci.

8. Místa převzetí dětí z /na akci jsou uvedena v „Pokynech“ pro příslušný turnus. 

9. Ubytování – LT Chrudimka: v 4lůžkových chatičkách, ve srubech (nejmenší děti), nejstarší děti také 
ve stanech s podsadou. Při putování jsou děti ubytovány ve stanech. 

10. Při odevzdání dítěte na akci je třeba odevzdat:

• originál posudku o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzený dětským lékařem (i v jiné než 
předkládané formě, např. pro školu v přírodě nebo lyžařský výcvik, ale ne starší než 2 roky – 
počítá se do posledního dne akce!) a jednu jeho kopii. Originál bude na konci vrácen, kopie 
zůstane u přihlášky. 

• čestné prohlášení (bezinfekčnost) 

• kopii kartičky zdravotního pojištění a očkovacího průkazu (stačí jeho část) 

• léky (pokud dítě pravidelně užívá) označené jménem dítěte a dávkováním 

• kapesné do úschovy (především u malých dětí) 

11. Dítě nelze na akci předat v případě nemoci nebo zavšivení (živé vši dětské nebo hnidy). 

12. Děti musí být pro akci řádně vybaveny (doporučené vybavení je uvedeno v „Pokynech“). 

13. Provozovatel neručí za ztrátu věcí. Doporučujeme věci podepsat nebo označit, nedávat dětem s 
sebou drahé věci (mobilní telefony, elektroniku, výrobky z drahých kovů atp.) 

14. Souhlas se zveřejňováním fotogafii bez popisku na stránkách tábora

15. Návštěvy na akci provozovatel nedoporučuje z důvodů provozních, hygienických i výchovných. 
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16. V případě hrubého porušení řádu akce (Táborového řádu) si vedení akce vyhrazuje právo vyloučit 
dítě z akce a rodič (zákonný zástupce) je pak povinen bezodkladně dítě odvézt z akce (nejpozději do 
24 hodin od oznámení). 

17. Rodič (zákonný zástupce) se zavazuje uhradit škody, které dítě způsobí úmyslně nebo z hrubé 
nedbalosti. 

18. Pozdější příjezd nebo předčasný odjezd dítěte je možný, avšak bez nároku na vrácení peněz. 
Jedná-li se však o předčasný odjezd z důvodu nemoci dítěte, bude bezhotovostně navrácen 
nevyčerpaný stravovací limit na účet rodiče (zákonného zástupce). 

19. Stornovací podmínky – poukaz na akci lze stornovat, a to pouze písemně poštou nebo e-mailem. 
V případě zrušení poukazu z důvodu nemoci dítěte a předložení lékařského potvrzení se stornovací 
poplatky nevybírají.Při zrušení poukazu z ostatních důvodů účtuje provozovatel tyto stornovací 
poplatky: 

lhůta doručení oznámení o zrušení pobytu výše stornovacího poplatku 

15 a více dnů před odjezdem 10 % z ceny poukazu 

14 – 7 dnů před odjezdem 30 % z ceny poukazu

7 – 2 dny před odjezdem 70 % z ceny poukazu

kratší 2 dnů před odjezdem 100 % z ceny poukazu


