PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
Pořadatel:
Karel Havlák, IČ:74497715
Kryštofovo Údolí č. 7, 460 01
Místo konání:
Ranč v Údolí, Kryštofovo Údolí

Zákonný zástupce – povinnosti, práva, odpovědnost
Zákonným zástupce se rozumí osoba pověřená zastupování dítěte dle 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Pouze ten, může za zájemce/účastníka jednat ve věcech týkajících se přihlášení, odhlášení na PT,
předání a převzetí. Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti týkající se příměstského tábora
(dále jen PT) na jinou osobu (dále jen osoba zastupující zákonného zástupce) musí projev této vůle provést
písemně. Dokument musí obsahovat jasnou identifikaci osoby včetně kontaktních údajů a jasně vymezit
rozsah jeho zodpovědnosti (pouze převzetí/ převzetí v určitý den apod.), místo a datum sepsání dokumentu a
vlastnoruční podpis zákonného zástupce i osoby zastupující zákonného zástupce.
Zákonný zástupce je povinen
1) Řádně podat přihlášku a další písemnosti dle podmínek tábora
2) Každý den zajistit předání a převzetí účastníka tábora osobně nebo osobou zastupující zákonného
zástupce
3) Neprodleně informovat organizátora o všech změnách (zejména zdravotního stavu) týkajících se
účastníka tábora (viz. Přihlášky, Platby a Storna).
Zákonný zástupce má práva
1) Na zrušení přihlášky v případě, že organizátor nesplnil avizované podmínky (např. zrušení nebo změna
termínu). 2) Požadovat vrácení finanční úhrady za tábor v případě splnění podmínek uvedených v kapitole
Přihlášky, Platby a Storna.

Zodpovědnost organizátora (pořadatele) za účastníka příměstského tábora
Organizátor je povinen
1) Informovat zákonného zástupce účastníka nejméně 5 dnů před zahájením tábora o nástupu, organizaci,
vybavení účastníka/ů a kontaktech na personál zajišťující průběh a bezpečnost tábora. Tyto informace jsou
zasílány zákonným zástupcům e-mailem nebo telefonicky.
2) Zajistit dostačující personál, prostory, program a stravování. Vedoucí nebo instruktor přebírá účastníka
tábora od zákonného zástupce nebo osoby zastupující zákonného zástupce od 7:30 – 8:00h. v místě konání
tábora, tedy Kryštofovo Údolí č. 7, a předává účastníka tábora zákonnému zástupci nebo osobně zastupující
zákonného zástupce od 16:00 – 16:30h. na témže místě. Jiná formy předání dítěte je možná dle individuální
dohody.
3) Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků tábora. V případě úrazu nebo jiné zdravotní
nevolnosti v průběhu konání tábora je organizátor povinen zajistit ošetření/ první pomoc/doprovod k lékaři

nebo přivolání RZ. Dále je povinen neprodleně informovat o vzniklé situaci zákonného zástupce nebo osobu
zastupující zákonného zástupce.
4) Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením příměstského tábora a po
jeho ukončení. V případě, že organizátor nedodrží předem avizovaný termín ukončení tábora, protože je
nemohl předvídat a nemohl s nimi včas seznámit zákonné zástupce, je organizátor za účastníky nadále
zodpovědný, tedy i po předem avizovaném termínu.
5) Vést řádně Knihu docházky
6) Vést řádně Knihu úrazů
7)Vydat zákonnému zástupci nebo osobě zastupující zákonného zástupce potvrzení o účasti na táboře,
zejména pro uplatnění u pojišťoven, příspěvků u zaměstnavatele nebo sociálních příspěvků. Toto potvrzení
vydáváme na základě včasné úhrady tábora a po absolvování zvoleného termínu.

Organizátor má práva
1) Nepřijmout na tábor zájemce, který nesplnil podmínky pro vstup, zejména věk, zdravotní způsobilost,
naplnění kapacity tábora a zájemce, se kterým byly řešeny vážné zdravotní či výchovné problémy.
2) Odmítnout účastníka, který všechny podmínky pro přijetí splnil, ale v termínu nástupu se skutečnost
změnila tak, že se účastník stal neschopným (zdravotní stav nebo nedodání potřebných dokumentů).
3) Zrušit účast účastníkovi během tábora, u kterého se podmínky v průběhu konání tábora změnily natolik,
že již není schopen účasti na táboře (zejména zdravotní důvody, úrazy)
4) Nahradit zájemce o tábor, který v daných termínech neprovedl potřebné úkony k zařazení mezi
účastníky, jiným zájemcem. Toto právo má zejména v těchto případech-nedodání potřebných dokumentů a
neuhrazení platby.

Termíny příměstských táborů
Nabídky táborů a podmínky konání jsou vždy uveřejněny na webových stránkách provozovatele, tedy
www.rancvudoli.eu v dostatečném předstihu, vždy 1. února toho roku.

Přihlášky, platby a storno podmínky
Účastníkem se stává zájemce, který:
1) Splňuje podmínku věku účastníků 5-12 let. Věku 5 let musí účastník dovršit nejpozději v den nástupu na
tábor. Předškolní děti musí být samostatné v sebeobslužnosti při hygieně, při převlékání, obouvání a
stravování. V termínech, kde je věk ze strany provozovatele upraven, bude toto zveřejněno na oficiálním
letáku o konání táborů.
2) Splňuje nárok na zdravotní stav
3) Řádně vyplnil a podepsal potřebné dokumenty z www.rancvudoli.eu týkající se tábora (Přihláška slouží
jako jasná identifikace účastníka tábora a jeho zákonného zástupce), a zaslal je e-mailem na
rancvudoli@email.cz, nebo poštou či osobně na Ranč v Údolí, Kryštofovo Údolí č. 7, 460 01.
4) Provedl platbu za tábor dle pokynů (viz. Provozní řád – platby)
V případě naplnění kapacity tábora si pořadatel vyhrazuje právo nepřijímat další Přihlášky a zájemce o
tábory.

Platby
Platba musí být provedena v souladu s informacemi ve formulářích na www. rancvudoli.eu. Všechny
zveřejněné formuláře jsou nedílnou součástí přihlášky na tábor.

Storno podmínky
V případě zrušení účasti jsou storno poplatky následující:
- zrušení účasti 3 týdny před zahájením tábora 500,- Kč
-zrušení účasti 3 až 1 týden před zahájením tábora 800,- Kč
- zrušení účasti méně než jeden týden před zahájením tábora 1200,- Kč
- v případě, že dítě na tábor již nastoupilo a z nějakého důvodu pobyt nedokončí, platbu nevracíme
- v případě, že se podaří místo doplnit náhradníkem, bude vrácena celá platba !

Vrácení platby
Platbu za pobyt dítěte na příměstském táboře je možné vrátit pouze z důvodu onemocnění dítěte před
nastoupením na tábor. Nemoc musí být potvrzena lékařem.
Doklad od lékaře musí být zaslán nebo doručen na adresu: Ranč v Údolí, Kryštofovo Údolí č. 7, 46001 nebo
elektronicky na rancvudoli@email.cz.
Zároveň s dokladem je třeba zaslat údaje pro vrácení platby (jméno dítěte, turnus, kontakt na rodiče,
bankovní spojení).

V případě onemocnění dítěte má zájemce nárok na vrácení plné částky, pokud nahlásí omluvu do 24 hodin
před zahájení plánované účasti. Peníze budou vráceny na základě lékařského potvrzení a písemné žádosti
rodičů.
Omluvou v den nástupu na tábor, nečiní nárok na vrácení finanční částky za právě probíhající den tábora. Za
ostatní dny budou peníze vráceny v plné výši.
Omluvu lze provést:
- e-mailem na rancvudoli@email.cz, na telefon 721561301 formou SMS
Storno poplatek musí být ze strany provozovatele vyřešen nejpozději do 15 dnů po absolvování tábora.

Bezpečnost a ochrana zdraví
Dítě nesmí v den nástupu a ani v průběhu tábora trpět infekčními či jinými chorobami, které by mohly
ohrozit ostatní účastníky tábora.
V případě, že se výše uvedené skutečnosti změní v průběhu pobytu, informuje instruktor neprodleně
zákonného zástupce nebo osobu zastupující zákonného zástupce o vzniklé situace. Zákonný zástupce nebo
jim pověřená osoba je povinna si nemocné dítě převzít v nejkratší možné době.
Zákonný zástupce nebo osoba pověřená zákonným zástupcem je povinna informovat organizátora o
důležitých okolnostech zdravotního stavu účastníka, zejména se to týká alergií, medikace, dietního či

pohybového režimu. Toto se týká i všech změn, které by mohly ovlivnit chování či zdravotní stav účastníka
tábora.
Po celou dobu svého pobytu na táboře je účastník pod dohledem personálu.
Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit jízdu na koni účastníkovi, který za tímto účelem odmítne použít
bezpečnostní přilbu.
Organizátor má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě.

Stravování a pitný režim
Ze strany provozovatele tábora je pro všechny účastníky zajištěno stravování formou dopolední svačiny,
teplého oběda, odpolední svačiny a celodenního pitného režimu. V turnusech s jednodenním spaním, je
navíc zajištěna snídaně, večeře a druhá večeře.

Vybavení na příměstský tábor
Na tábor nosí účastník pouze věci potřebné. Toto se řídí pokyny, které zasílá organizátor zákonným
zástupcům před zahájením tábora.
Nedoporučuje se dávat dětem na tábor cennosti, šperky, větší finanční obnos ani mobilní telefony.
Organizátor nepřebírá odpovědnost za ztrátu věcí, které jsou výše uvedeny. Používání mobilních telefonů je
v době tábora zakázáno !
Dále je účastníkům zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz.
Organizátor si vyhrazuje právo tyto věci zabavit a vydat je při předávání účastníka zákonnému zástupci nebo
osobě tímto pověřené.

Pojištění
Všem účastníkům je ze strany provozovatele sjednáno úrazové pojištění u společnosti Kooperativa
pojišťovna a.s., na jejich konkrétní jméno a rodné číslo. Pojištění hradí provozovatel tábora.

Závěrečné ustanovení
Nakládání s veškerými informacemi získanými od účastníků tábora se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O
ochraně osobních údajů. Veškeré údaje slouží pouze pro potřeby provozovatele tábora. Dle předepsaných
zákonů dochází k jejich uchování a skartování.

Tento provozní řád příměstských táborů nabývá platnosti dne 1. února 2021

