SEDMIČKA Planá nad Lužnicí z.s.
Karštejn, IČ: 02488833

Všeobecné podmínky LT Karštejn
1. Po dobu tábora přebírá za dítě zodpovědnost pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje
právo vydat dítě v době trvání tábora pouze jeho zákonným zástupcům, popř. jiné
osobě jimi pověřené uvedené v elektronické/písemné přihlášce.
2. Rodiče (zákonní zástupci) účastníků souhlasí s tím, že převezmou dítě v době
trvání tábora zpět neprodleně po výzvě hlavního vedoucího v těchto případech:
 zhorší-li se zdravotní stav dítěte tak, že léčení nebude vhodné v prostorách
areálu tábora;
 nebude-li respektovat „Táborový řád“ a pokyny výchovných pracovníků;
 svévolně opustí areál tábora;
 dítě bude užívat, přechovávat nebo donášet do tábora cigarety, alkoholické
nápoje nebo jiné omamné a jinak nebezpečné látky;
 bude-li svou agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečné ostatním
účastníkům tábora;
 bude-li mu prokázána krádež nebo úmyslné poškození cizího majetku.
V případě vyloučení dítěte z tábora z výše uvedených důvodů hradí rodiče
nebo zákonný zástupce veškeré náklady spojené s ukončením pobytu.
Pořadatel nevrací odpovídající část účastnického poplatku. V případě
rozhodnutí hlavního vedoucího tábora o ukončení pobytu dítěte zákonný
zástupce zajistí odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin.
3. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody na majetku pořadatele nebo dalších
účastníků tábora, které dítě způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
4. Při odjezdu na tábor je nutné, aby doprovod dětí odevzdal tyto doklady (bez nich
nemůžeme dítě na tábor přijmout):
 originál „Přihlášky na letní tábor“;
 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 12 měsíců);
 řádně vyplněný a podepsaný „List účastníka“, kde zákonný zástupce potvrzuje
bezinfekčnost dítěte (ne starší 1 dne).
5. Zákonný zástupce je povinen při předání dítěte předat léky, které dítě pravidelně
užívá a sdělit kdy a jak je má dítě užívat.
6. Zákonný zástupce se odesláním přihlášky (poštou nebo elektronicky) zavazuje
uhradit stanovený poplatek za pobyt dítěte na účet č. 107 - 6804740247 /
0100 nejpozději do konce května aktuálního roku. Přihlášky nezaplacené do
tohoto data budou zrušeny, případně řešeny dohodou.
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7. Pro pobytový tábor je storno poplatek stanoven takto:
Bezplatné storno přihlášky je možno do 30 dní před zahájením tábora. Po tomto
termínu činí storno poplatek:
a) 25 % ceny akce při odhlášení 30–20 dní před akcí
b) 50 % ceny akce při odhlášení 19 a méně dní před akcí
c) 100 % ceny akce od 1. dne konání akce
d) Storno se neplatí, pokud účastník sám zajistí vhodného náhradníka. Celá
částka se na něj převádí. Tuto skutečnost je účastník povinen nahlásit
kontaktní osobě. Ve všech ostatních případech se storno poplatek účtuje.
Cena tábora uvedená v přihlášce je smluvní dle zákona č. 526/90 Sb. O vrácení
poplatku je třeba písemně požádat vedoucího tábora do konce akce.

8. Návštěvy v táboře nejsou povoleny. Letní tábor Karštejn se nachází v Chráněné
krajinné oblasti Třeboňsko. Z důvodu ZÁKAZU VJEZDU MOTOROVÝCH
VOZIDEL do této oblasti, dále z HYGIENICKÝCH důvodů a narušování programu
tábora bylo nezbytné návštěvní den zrušit. Prosíme o respektování této
skutečnosti. Zkušenosti z předešlých let potvrzují, že pro děti jsou dopisy či
balíčky během tábora větší podporou, než návštěva a s ní spojené opětovné
loučení dětí s rodiči před návratem domů.
9. Pozdější příjezdy či dřívější odjezdy dětí nejsou žádoucí a budou umožněny
pouze individuálně po dohodě s hlavním vedoucím.
10. Zákonní zástupci dítěte souhlasí se shromažďováním osobních údajů dítěte a
jejich zákonných zástupců. Pořadatel se zavazuje používat osobní údaje pouze pro
vnitřní potřebu. Shromažďované údaje slouží pro jednotnou evidenci účastníků,
pro výkon zdravotní péče na táboře, atp. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v
předepsaných lhůtách likvidovány.
11. Zákonní zástupci i dítě souhlasí s fotografováním a natáčením dítěte v rámci
táborové činnosti, s archivací takto pořízených fotografií/filmů a s jejich
použitím při prezentaci a propagaci akce např. v kronikách, tisku, na internetu,
atp.
12. Pořadatel při ubytovávání dětí přihlíží k přáním zákonných zástupců, nemůže však
toto z organizačních důvodů zaručit. Je možné společné ubytování dětí pouze
stejného pohlaví.
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13. Minimální věková hranice stanovená pořadatelem je 6-7 let (po absolvování 1.
třídy ZŠ), maximální věk pro dětské oddíly je 15 let (po dokončení základní školní
docházky).
14. Pro všechny účastníky tábora je uzavřeno úrazové pojištění. Jiné pojištění dítěte
zajistí zákonní zástupci dle vlastního uvážení.
15. Mimořádná – zvláštní individuální péče není vzhledem k programu tábora možná
(převažují kolektivní hry).
16. Nedoporučujeme vybavovat děti drahými předměty, zejména audiotechnikou,
přívěsky, řetízky z drahých kovů, mobilními telefony 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 hlavního
vedoucího tábora nebo u osoby tímto pověřené.
17. Přebytek z tábora bude reinvestován do vybavení.
18. V mimořádných událostech informuje zákonné zástupce dítěte pořadatel. V době
konání tábora je pořadatel nebo osoba zastupující pořadatele k zastižení na
uvedeném tel. čísle a na adrese táborové základny.
19. Zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s „Táborovým řádem“, „Pokyny pro LT
Karštejn“ a „Doporučeným seznamem věcí na tábor“.
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