
Všeobecné podmínky pro příměstský tábor  

Zlínského plaveckého klubu  

Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto 

všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednatelem 

(zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře Zlínského plaveckého klubu. Objednatel – 

zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), Provozovatel – Zlínský plavecký klub z.s., IČO: 22865047, 

se sídlem Hradská 888, 760 01 Zlín (dále jen "provozovatel").  

Účastníkem dětského příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou 

přihláškou a cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním 

vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou 

odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a 

provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na přihlášce na příměstský 

tábor.  

1. Přihlášení na tábor  
Přihlášení na tábor probíhá elektronicky přes webové stránky Zlínského plaveckého klubu. Zákonný 

zástupce je povinen řádně vyplnit přihlášku se všemi jejími údaji. Na tábor je možné se přihlásit od 

zprovoznění přihlášek až do začátku tábora. Zaplacení do 30 dnů před začátkem je však už nevratná 

viz. Stornování přihlášky. 

2. Platba za tábor  
Po přihlášení na tábor musí být uhrazena minimálně záloha v hodnotě 1000 Kč do 14 dnů od podání 
přihlášky. Pokud by nedošlo k uhrazení zálohy či uhrazení celé částky tábora v uvedeném časovém 

období, bude přihláška brána jako neplatná.  

Plnou částku tábora je zákonný zástupce povinný doplatit 30 dnů před začátkem příměstského 

tábora. V případě neuhrazení celé částky v časovém termínu může poskytovatel přihlášku zrušit a 
záloha propadne poskytovateli.   

U přihlášek podaných blíže než 30 dnů od začátku příměstského tábora je nutné uhradit ihned plnou 

částku tábora. 

Instrukce k platbě budou zaslány po vyplnění elektronické přihlášky na e-mail zákonného zástupce. 

3. Stornování přihlášky 
Ze strany zákonného zástupce  

Zákonný zástupce má možnost stornovat svou přihlášku bez udání důvodu 30 dní před začátkem 

zaplaceného tábora. V takovém případě se vrací i záloha či celá částka. Pokud dojde ke stornování 

účasti 30 dní a blíže k začátku tábora, z jakýchkoli důvodů, peníze se nevrací. 

 

Ze strany provozovatele  

Ke stornování přihlášky dojde při neuhrazení minimálně zálohy v hodnotě 1000 Kč od 14 dnů od 

podání přihlášky. 

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit tábor vzhledem k nízkému počtu účastníků. V takovém případě 
provozovatel tuto skutečnost oznámí účastníkům 30 dnů před začátkem tábora a vrátí všem 

zaplacenou částku. 



V případě opakovaných (po upozornění zákonného zástupce) kázeňských problémů s účastníkem (viz. 

Řád tábora) si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka bez možnosti vrácení peněz.   

4. Cena za tábor  
V ceně tábora je zahrnuto: pronájmy bazénu a sportovišť, svačiny, obědy a večeři, jízdné, vstupy na 

atrakce, sportovní tričko, flaška na pití, úrazové pojištění účastníka, práci vedoucích a odměny pro 

účastníky.  

5. Řád tábora  
Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit účastníka tábora s daným 
řádem:   

Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých 

pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny.  

Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích.  

Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit 
vedoucímu. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky vitamíny), vlastní léky je 

nutné oznámit hlavnímu vedoucímu.  

Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a jiných 

omamných látek.  

Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit kteréhokoliv vedoucího. 

Vulgární či fyzické napadení ostatních účastníků tábora je nepřijatelné. 

Poškození cizího majetku: Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody, které dítě způsobí z 

nedbalosti či úmyslně.   

Ochrana osobních věcí: Provozovatel neručí za ztrátu věcí účastníků. Doporučujeme věci viditelně 

podepsat nebo označit. Vedoucí tábora upozorňuje, aby účastník příměstského tábora nevozil s 

sebou na výlety drahou elektroniku, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Provozovatel 

nezodpovídá za případné ztráty. 

Strava: Děti musí dodržovat pitný režim. Na táboře budou zajištěny dopolední a odpolední svačiny, 

oběd. U táboru pro velké Žraloky bude zajištěna i jedna večeře. 

6. Odpovědnost za účastníky akce  
Provozovatel nese odpovědnost za bezpečnost účastníků mladších 18 let. Uhrazením ceny za 

příměstský tábor se dítě (a jeho zákonný zástupce) zavazuji řídit se řádem tábora.  

7. Souhlas s účastí na aktivitách  
Zákonní zástupci výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby se jejich přihlášené dítě zúčastňovalo 

sportovních aktivit a všech ostatních činností souvisejících s programem a provozem příměstského 

tábora.   

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů  
Zákonní zástupci souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů. Provozovatel se zavazuje, že údaje 

nebudou poskytnuty třetím stranám a budou využity jen pro potřeby spojené s konáním 
příměstských táborů.   



9. Souhlas s fotografováním a pořizováním videozáznamů  
Zákonní zástupci souhlasí s fotografováním a pořizování videozáznamů dítěte během zájmové 

činnosti a s jejich využitím k prezentaci a propagaci činnosti provozovatele.  

10. Doprovod na tábor  
Na tábor musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem, minimálně na 

začátek prvního dne daného turnusu. V následujících dnech dítě může docházet na tábor samo, 

pouze na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na tábor přicházet 

samo. Do doby převzetí dítěte instruktorem za něj provozovatel nepřebírá zodpovědnost.   

Každý den po ukončení příměstského tábora si dítě vyzvedne zákonný zástupce, popřípadě jiný 

doprovod. Pokud by dítě mělo odcházet po ukončení bez doprovodu, je nutné ráno při předání dítě 

vedoucímu současně předat dokument, ve kterém bude uvedeno, že dítě může po ukončení 

odcházet samo, a že je za něj přebírána zodpovědnost. Provozovatel nezodpovídá za dítě po odchodu 

z ukončeného odpoledního programu.   

(Pozn. Všechny dokumenty k podepsání ohledně příchodů a odchodů budou k dispozici první den u 

vedoucího tábora.)  

11. Nutnost mít s sebou  
Účastník tábora musí být vhodně oblečen a obut (sportovní oblečení, sportovní obuv, vzhledem k 
počasí při venkovních aktivitách apod.).   

Při předání dítěte na akci je třeba odevzdat písemné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti účastníka s 

kopií kartičky zdravotní pojišťovny.  

(Pozn. Potvrzení o bezinfekčnosti bude k podepsání na místě první den u vedoucího tábora.)  

Účastník je povinen si nosit buď bidon ZLPK, který obdrží ráno při nástupu na tábor, nebo vlastní PET 

láhev, do které mu bude doplňováno pití.  

12. Právo na změnu programu 
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu v programu tábora, která by mohla být způsobena 
neovlivnitelnými faktory. V případě změny v programu bude provozovatel účastníky neprodleně 

kontaktovat.  

13. Opatření Covid-19 
Poskytovatel bude reagovat na aktuální opatření proti šíření nemoci Covid-19, aby tábor proběhl 

v souladu s platnými epidemiologickými podmínkami. V případě, že v období konání táborů budou 

vyžadována specifická opatření, budou zákonní zástupci poskytovatelem předem kontaktování a 

vyzvání k jejich plnění.  

 


