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22.1.2018 SHČMS Sbor dobrovolných hasičů Petrovice Obecné podmínky pobytu 

 

POŘADATEL:             SHČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice; IČO: 43420788 
Hlavní vedoucí táboru (HVT): Bc. Jan Filouš 
Adresa: Petrovice 116, 679 02 Rájec-Jestřebí; Tel.: 721 084 514 
Email: sdhpetrovicebk@centrum.cz; Web: www.sdhpetrovicebk.cz 
Táborová základna: Středisko letních pobytových táborů, Karolín 53, 679 02 Rájec-Jestřebí 

 

Postup př ihlašování:  
Přihlášku k pobytu je možná pouze elektronickou formou pomocí E-Přihlášky dostupné z webu pořadatele zotavovací akce mládeže (dále jen „ZAM“). 
Přihlášky je nutné odeslat pořadateli nejpozději do 30. 4. 2018. Potvrzením o doručení přihlášky máte rezervováno místo. Pokud však nebude 
rezervační účastnický poplatek zaplacen do stanoveného termínu ani po následné upomínce, bude místo postoupeno dalšímu zájemci. V případě 
vyššího počtu zájemců, než je kapacita tábora, rozhoduje o zařazení dítěte datum uhrazení rezervačního poplatku. 
Objednavatel pobytu na ZAM po zaplacení rezervačního poplatku obdrží informační list (detailní informace k pobytu, doporučený seznam vybavení 
účastníka tábora, informace o odjezdu a příjezdu), formulář Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte a formulář Čestné prohlášení zákonných 
zástupců dítěte a to nejpozději 30 dnů před konáním ZAM.  
Uvedené dokumenty jsou spolu s přihlášením a zaplacením pobytu nezbytnou podmínkou pro účast dítěte na táboře! 
 

Platba za pobyt a příplatky:  
Základní cena pro objednatele pobytu ZAM je pořadatelem stanovena pro mladé hasiče SDH Petrovice ve výši 1600 Kč, pro děti s trvalým 
pobytem v obci Petrovice 1900 Kč a pro ostatní děti 2200 Kč. Pořadatel upřednostňuje jednorázovou platbu do 15.5.2018, ale umožňuje 
rozdělit platbu na dvě části. První částka je 1000 Kč pro všechny varianty, která slouží jako rezervační poplatek a je nutné ji uhradit včetně 
zvolených příplatků v přihlášce nejpozději do 15.5.2018. Druhá část platby činí 600 Kč pro mladé hasiče SDH Petrovice respektive 900 Kč pro děti z 
trvalým pobytem v obci Petrovice a 1200 Kč pro ostatní děti, a je třeba ji uhradit do 15.6.2018. Veškeré platby je nutné uhradit do uvedených termínů 
výhradně převodem na účet pořadatele 156294228/0300 (ČSOB), pod variabilním symbolem čísla faktury za pobyt, která vám bude vystavena po 
zaslání přihlášky. Doporučujeme do zprávy pro příjemce platby uvést celé jméno dítěte bez diakritiky a „TABOR2018“ pro snazší identifikaci platby. Na 
žádost objednatele pobytu může být vystavena faktura i na zaměstnavatele či jinou osobu jehož fakturační údaje budou uvedeny v přihlášce k pobytu 
na ZAM. 
 

Storno poplatek: 
Bude-li pořadatel prokazatelně informován o neúčasti dítěte nejpozději 30 dní před konáním ZAM, bude požadován storno poplatek ve výši 300 Kč. 
V době kratší než 30 dnů bude požadován storno poplatek ve výši 500 Kč. V době kratší než 14 dnů bude v neodůvodněných případech 
požadován storno poplatek ve výši 1000 Kč. Dojde-li k neúčasti na základě zdravotních důvodů doložených lékařským potvrzením, nejpozději 7 
dnů před konáním ZAM, bude požadován storno poplatek ve výši 500 Kč. Uvedené částky budou využity k pokrytí již vynaložených nákladů a 
kompenzaci volného místa. V případě, že nezúčastněný najde nejpozději 7 dnů před konáním ZAM náhradníka, který se k pobytu přihlásí a stanovený 
poplatek v plné výši uhradí, nebude storno poplatek vyžadován. Stornováním přihlášky nevzniká nárok na vrácení příplatků.  
 

Podmínky pro účast dítěte: 
Letní tábor je určen pro chlapce a dívky ve věku 6 - 15 let (nejpozději v září zahájí školní docházku). Tábora se může zúčastnit pouze dítě, které je 
zdravotně způsobilé, nevyžaduje zvláštní péči a je schopné se plně zapojit do programové činnosti během tábora. Tyto informace budou potvrzeny v 
„Prohlášení zákonných zástupců dítěte“. Uvedení nepravdivých údajů může vést až k vyloučení z pobytu bez náhrady. Dítě je během táboru povinno 
dodržovat „Táborový řád“, se kterým bude seznámeno při zahájení pobytu a je dostupný na webu pořadatele. Hrubé nebo opakované porušení 
Táborového řádu povede k ukončení pobytu v táboře a vrácení dítěte rodičům na jejich náklady bez možnosti vrácení platby za pobyt. 

Při nástupu na tábor je nutno odevzdat:   
• Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.  Platnost zprávy je dle zákona č. 258/2000 Sb. nově 24 měsíců!  
• Čestné prohlášení zákonných zástupců dítěte.  Podepsané v den nástupu na tábor! 
• Průkaz zdravotního pojištění (originál) 
• Léky řádně označené jménem dítěte a dávkováním. 
Doporučuje se předat pořadateli: (rozhodne zákonný zástupce) 
• Kapesné v obálce označené částkou a jménem (především pro menší děti). 

 

Předané nespotřebované léky, kapesné a Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte si nezapomeňte na konci tábora vyzvednout. Pořadatel při 
ubytovávání dětí přihlíží k přáním zákonných zástupců uvedené v přihlášce, nemůže však toto z organizačních důvodů zaručit. Společně budou 
ubytovány děti pouze stejného pohlaví a sourozenci. Zvláštní péče o dítě není vzhledem k programu tábora možná. Nedoporučujeme vybavovat 
děti drahými předměty, zejména audiotechnikou, přívěsky, řetízky z drahých kovů, mobilními telefony, tablety a nebezpečnými hračkami, které mohou 
způsobit zranění. Pořadatel tyto předměty nepojišťuje ani za ně nenese odpovědnost. Pořadatel neodpovídá za peníze v hotovosti uložené v 
osobních věcech dítěte. Každé dítě bude mít možnost uložení hotovosti u HVT nebo u osoby tímto pověřené. Návštěvy v táboře nejsou povoleny. 
V odůvodněných případech, po dohodě s HVT a po vyplnění „Čestného prohlášení o bezinfekčnosti“, je výjimka možná. Předčasný odjezd z tábora, 
nebo pozdější nástup je třeba oznámit předem pořadateli. Telefonická spojení na táborové pracovníky bude upřesněno v informačním listu. Dítě 
může být po příjezdu z tábora předáno pouze zákonným zástupcům dítěte, nebo osobám jimi pověřeným, o čemž včas informuje HVT. O 
mimořádných událostech a stavu dítěte během pobytu informuje zákonného zástupce HVT či zdravotník. V době konání ZAM je pořadatel 
nebo osoba zastupující pořadatele (HVT) k zastižení na telefonním čísle nebo na adrese táborové základny uvedené v informačním listě. Důvodem 
stanovení obecných podmínek pobytu je legislativa ČR, dále snaha pořadatele zajistit dětem bezpečný a bezproblémový pobyt s příjemnými zážitky. 
Případné dotazy včas konzultujte s pořadatelem či HVT. 
 

Informovanost:  
Aktuální Informace o pobytu na ZAM (Letním dětském táboru) naleznete především na webových stránkách pořadatele. Detailní informace 
obdrží účastníci z důvodu snížení nákladů (ceny pobytu) výhradně emailem, v případě zvláštního požadavku zaslání informací poštovním 
dopisem na adresy uvedené v přihlášce, až po obdržení rezervačního poplatku. O doručení jednotlivých plateb bude objednatel informován do 14-ti 
dnů od určeného termínu splatnosti formou tabulky na webu pořadatele s uvedením VS a data příchozí platby. 
 

Souhlas zákonného zástupce:  
Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem v přihlášce, že údaje uvedené v ní jsou pravdivé, a také že souhlasí s podmínkami uvedenými v tomto 
dokumentu. Současně prohlašuje, že dítě nevyžaduje zvláštní péči, která by narušovala denní program tábora nebo působila jiné vážné problémy 
pořadateli při organizaci programu či pobytu. Nepravdivé nebo neúplné údaje či tvrzení ze strany zákonného zástupce budou považovány za porušení 
obecných podmínek pobytu. Zákonný zástupce dává souhlas ke zpracování osobních údajů svých i dítěte uvedených v přihlášce a poskytnutí třetí 
osobě za účelem plnění smluv uzavřených mezi pořadatelem a jinými subjekty (dotace, pojištění, evidence) a to v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas vydává na dobu danou zákonem k archivaci údajů ZAM. Souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamu 
svého dítěte v rámci ZAM a využití k propagaci a prezentaci akce pořadatelem. 


