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Všeobecné podmínky k účasti na letním táboře „IZS kemp 2019“ 

1. Pořadatel kempu 

Pořadatelem tábora je zapsaný spolek IZS Team, z.s., IČO 054 96 161 se sídlem Mělnická 1171, 294 21  
Bělá pod Bezdězem. 

2. Přihlášení dítěte  

Dítě je na tábor přihlášeno výhradně použitím elektronické přihlášky na webu www.izsteam.cz  
a zároveň zaplacením zálohové nebo celé platby na účet č. 2601095104, kód banky 2010, vedený  
u Fio banky, a.s. 

Potvrzením o zpracování vyplněné přihlášky je potvrzovací e-mail, který bude zaslán zákonnému 
zástupci dítěte do elektronické schránky uvedené v přihlášce. Odesláním potvrzovacího e-mailu je 
místo dítěte na táboře předrezervováno. Toto opatření je z důvodu možného naplnění kapacity dětí.  

Po obdržení instrukcí k platbě zálohy nebo plné ceny tábora (dle Vašeho výběru při vyplňování 
přihlášky) proveďte do 14 kalendářních dní platbu dle zaslaných údajů, jinak Vaše předrezervace zaniká 
a místo na táboře bude uvolněno dalším zájemcům.  

3. Platba  

Zálohu ve výši 2.200,- Kč je nutné uhradit do 14 kalendářních dní od obdržení potvrzení o přijetí 
přihlášky na účet č. 2601095104, kód banky 2010, vedený u Fio banky a.s. Doplatek ve výši 2.200,-Kč 
je nutné uhradit do 30.6.2019.  

Pro bezchybné zpracování plateb, prosíme, uvádějte jako variabilní symbol datum narození dítěte ve 
formátu RRRRMMDD (např. dítě narozené 14.1.2010 bude mít variabilní symbol 20100114)  
a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte. 

Zákonný zástupce se zavazuje uhradit celou cenu tábora nebo zálohu a doplatek ceny tábora dle 
termínů uvedených v závazné přihlášce a v těchto podmínkách. V případě nezaplacení zálohy v řádném 
termínu je přihláška neplatná a místo na táboře nebude rezervované. 

4. Cena  

V ceně je zahrnuto ubytování, strava 5x denně, pitný režim, náklady na zajištění programu a kroužků, 
nepřetržitá přítomnost táborového vedoucího a zdravotníka, odměny dětem. 
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5. Podmínky pro zrušení pobytu  

5.1. Ze strany rodiče:  
 
Kdykoliv před odjezdem dítěte na tábor má rodič právo zrušit pobyt doporučeným dopisem nebo  
e-mailem, u kterého musí mít rodič potvrzení od pořadatele o doručení. Stornovací podmínky jsou 
následující:  

do 30 dnů před začátkem tábora se vrací 80% z celkové ceny tábora,  

do 14 dnů před začátkem tábora se vrací 50% z celkové ceny tábora,  

při získání vhodného náhradníka rodičem se vrací plná cena tábora.  

5.2. Ze strany pořadatele:  

Poruší-li na táboře dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li se řídit 
táborovým řádem, režimem dne, neposlechne-li pokyny vedoucího, pořadatel oznámí rodiči tuto 
skutečnost a vyhrazuje si právo zrušit jeho účast na táboře bez nároku na vrácení peněz.  

Stejné právo si pořadatel vyhrazuje v případě poskytnutí nesprávných či nepravdivých údajů zákonným 
zástupcem, kdy dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře určeném 
pro pobyt zdravých dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému řádu a režimu 
dne. 

5.3. Nepředvídatelné okolnosti  

Tábor může být odvolán z tzv. vyšší moci (např. vyhoření objektu, bez dodávky vody), v tomto případě 
bude vrácena celá částka v případě před konáním tábora, poměrná nevyčerpaná částka v případě 
zrušení v průběhu tábora. Na jiné plnění nevzniká nárok.  

5.4. Způsob vrácení peněz/storna  

Spolu se zrušením tábora nebo následně zákonný zástupce zašle žádost o vrácení peněz na e-mail 
jiri.plesar@izsteam.cz. V e-mailu je třeba uvést, na jaké číslo účtu se má případné storno vrátit. 
Pořadatel si vyhrazuje termín pro vyřízení nejpozději do jednoho měsíce od konce konání tábora.  

Termín pro navrácení storna je platný jen v případě včasného zaslání informací zákonným zástupcem 
pro navrácení storna.  

6. Pojištění  

V ceně tábora není zahrnuto pojištění. Doporučujeme sjednat dítěti pojištění odpovědnosti za škodu, 
storna a pro případ úrazu. 

7. Upozornění  

Zákonný zástupce je zodpovědný za ztrátu nebo škody způsobené jeho dítětem, které způsobí 
úmyslně nebo činností, která je v rozporu s táborovým řádem nebo režimem dne. V případě, že dítě 
poškodí majetek pořadatele nebo majetek jiného účastníka tábora, zavazuje se zákonný zástupce, že 
uhradí celou výši škody.  
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Rodič poučí své dítě o naprostém zákazu užívání jakýkoliv omamných látek, užívání alkoholu, kouření 
a opuštění objektu tábora bez vědomí táborového vedoucího.  

Pořadatel úplně zakazuje používání mobilních telefonů během celé doby tábora. Pořadatel neručí za 
případnou ztrátu, krádež nebo rozbití cenných věcí (audiovizuální techniku, šperky atd.), a proto 
důrazně nedoporučuje tyto věci brát s sebou. Uložení věcí u táborového vedoucího není možné, neboť 
na místě není k dispozici žádný trezor. Používání audiovizuální techniky je možné pouze v době 
osobního volna. V případě nedodržení těchto opatření může být dítě z tábora vyloučeno bez náhrady.  

Z bezpečnostních důvodů je zakázáno přivést si s sebou na tábor jakoukoliv formu zbraně (nože, 
včetně zavíracích, sekyrky, obušky, pepřové spreje, boxery apod.), dále sirky, zapalovače, alkohol, 
cigarety, omamné látky.  

Zákonný zástupce dává pořadateli tábora souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte 
v případě podezření ze závažného porušení táborového řádu (zejména se jedná o podezření z krádeže 
cizí věci, či držení zakázaných věcí a látek - viz. výše). V případě zjištění takového porušení, bude dítě  
z tábora okamžitě vyloučeno bez náhrady.  

Zákonný zástupce prohlašuje, že při přihlášení nezamlčel žádné důležité informace o zdravotním stavu 
dítěte a bere na vědomí, že nemocné dítě se nemůže účastnit tábora a zákonný zástupce je povinen si 
dítě odvézt na vlastní náklady do 24 hodin od oznámení.  

Zákonný zástupce je povinen před odjezdem pečlivě dítěti zkontrolovat vlasy. Hnidy a vši jsou důvodem 
k nepřijetí dítěte do tábora nebo k odeslání dítěte (i po vstupní prohlídce) zákonnému zástupci  
k řádnému odstranění, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků.  

Zákonný zástupce při předání dítěte na tábor odevzdá Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený 
lékařem, Prohlášení rodičů (bezinfekčnost) a kopii kartičky pojištěnce. Pokud dítě užívá pravidelně léky, 
zákonný zástupce je odevzdá v dostatečném množství na pobyt v obálce označené jménem a datem 
narození dítěte, na které uvede dávkování, společně s výše uvedenými dokumenty.  

V případě neodevzdání jedné z náležitostí si pořadatel vyhrazuje právo k nepřijetí dítěte na tábor. Tyto 
dokumenty jsou povinné dle zákona.  

Pokud dítě utrpí úraz, který si vyžádá lékařské ošetření (nepostačí ošetření zdravotníkem přítomným 
na táboře), bude o tom rodič neprodleně telefonicky informován.  

8. Závěrečná ustanovení  

Vyplněním a podpisem přihlášky zákonný zástupce bere na vědomí a souhlasí s Všeobecnými 
podmínkami pro účast na táboře mladých detektivů a táborovým řádem. Zákonný zástupce stvrzuje 
svým podpisem na přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje. Zákonný 
zástupce prohlašuje, že je oprávněný jednat za dítě. Zákonný zástupce souhlasí s použitím osobních 
údajů uvedených v závazné přihlášce pro potřeby organizace tábora a zároveň dává souhlas s použitím 
fotografií a videa pořízených v rámci tábora pro prezentaci na webových stránkách www.izsteam.cz. 

V Bělé pod Bezdězem dne 25.1.2019 

        Jiří Plesar, předseda spolku 
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