Všeobecné podmínky zapsaného spolku Dětský Tábor Hryzely

Provozovatelem Dětského tábora v Hryzelích je zapsaný spolek Dětský Tábor Hryzely, z.s., se sídlem
Kozinova 803, 290 01 Poděbrady, korespondenční adresa Masarykovo náměstí 38, P.O.Box 2, 289 11
Pečky.
Objednatelem pobytu je zákonný zástupce přihlašovaného dítěte, který vyplnil a odeslal přihlášku.

Přihlašování na tábor a přihlášky
Dítě je na tábor přihlášeno řádným vyplněním online přihláškového formuláře, který je na
webových stránkách www.tabor-hryzely.cz .
Ceny, způsob úhrady a vrácení platby
Ceny táborových pobytů jsou vždy uvedeny na webových stránkách www.tabor-hryzely.cz . V
ceně pobytu je zahrnuto ubytování, strava pětkrát denně, pitný režim, náklady na zajištění programu,
odměny do soutěží, dozor vedoucích a zdravotní péče na místě.
Cena nezahrnuje úrazové pojištění a ani pojištění storno poplatku.
Úhradu tábora se provádí na účet číslo 2560237339/0800 vedený u České spořitelny. Platbu
objednatel provede s uvedením VS – rodného čísla přihlašovaného dítěte, a do poznámky uvede
jméno a příjmení dítěte.
Platba musí být uhrazena do 30 dnů od potvrzení přijetí přihlášky pořadatelem tábora. V
případě, že platba nebude provedena v termínu splatnosti (bez udání důvodů), považuje se
objednávka za zrušenou a objednaná místa budou nabídnuta dalším zájemcům.
Potřebuje-li objednatel vystavit fakturu zašle údaje pro fakturaci (IČO, adresu
zaměstnavatele, popř. objednávku zaměstnavatele či jiné údaje, které je nutné uvést ve faktuře, …)
na email tabor-hryzely@tabor-hryzely.cz .
Objednatel má právo kdykoliv zrušit přihlášení dítěte na tábor zasláním Oznámení o zrušení
pobytu, a to poštou na adresu Dětský Tábor Hryzely, z.s., Masarykovo náměstí 38, P.O. BOX 2, 289
11 Pečky, nebo emailem na adresu tabor-hryzely@tabor-hryzely.cz. Doručení oznámení bude
provozovatelem potvrzeno mailem. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum na poštovním
razítku nebo datum odeslání oznámení mailem. Sankce za zrušení v závislosti na termínu zrušení jsou
následující:
- zrušení do 90 dnů před nástupem na pobyt
- od 89 – 45 dnů
- od 44 – 15 dnů
- od 14 – 7 dnů
- od 6 dnů a při nenastoupení

250 Kč
500 Kč
750 Kč
50 % platby
100 % platby

Zrušení pobytu rozhodnutím státu, z vyšší moci
Dojde-li ke zrušení pobytu z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo z důvodu zásahu vyšší moci
bude objednateli vrácena uhrazená částka ponížená o poplatek ve výši 750 Kč. Vrácení částky
provede provozovatel do 30 dnů od rozhodnutí o zrušení pobytu z výše uvedených důvodů. Částka
bude odeslána na účet, ze kterého bylo platba za pobyt hrazena.

Zrušení pobytu
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na táboře na základě hrubého porušení
táborového řádu, jakým je kouření, užívání alkoholu nebo jiných omamných látek, šikana jiných
účastníků tábora, opakované neuposlechnutí pokynů personálu tábora, nebo na základě
hygienického omezení (např. vši). Ve všech výše uvedených případech není možné nárokovat vrácení
uhrazené ceny.
Pobyt lze rovněž ukončit nebo zahájit v průběhu již probíhajícího pobytu z vůle zákonného
zástupce. V těchto případech nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky za pobyt.
Provozovatel si dále vyhrazuje právo nepřijmout dítě k pobytu z důvodu nepředložení
zákonem vyžadovaných dokumentů dítěte zákonným zástupcem při zahájení tábora - prohlášení o
bezinfekčnosti, průkaz pojištěnce a posudek o zdravotní způsobilosti (náležitosti dle přílohy č.3
vyhlášky č. 106/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce
pro děti, dle platném znění), dále pak z důvodu vykazuje-li dítě známky akutního onemocnění včetně
přítomnosti vší. I v těchto případech nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky za pobyt.
Zákaz návštěv
Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat zákonným zástupcům a jiným osobám navštěvovat
přihlášené dítě v průběhu konání tábora.
Odpovědnost
Zákonný zástupce přihlášeného dítěte je povinen respektovat čas nástupu a odjezdu, resp.
ukončení pobytu. Při opožděném nástupu nebo předčasném odjezdu nevzniká nárok na finanční
kompenzaci. Provozovatel neručí za škody vzniklé svévolným jednáním nebo nerespektováním
Táborového řádu nebo pokynů personálu tábora.
Zákonný zástupce nese odpovědnost za škody způsobené svými dětmi, které způsobí
úmyslně, nedbalostí, či jinou činností, která je v rozporu s Táborovým řádem.
Na tábor se nedoporučuje dávat dětem mobilní telefony, drahou elektroniku, šperky či jiné
cenné předměty. V případě přítomnosti těchto věcí v areálu, nenese provozovatel za případnou
ztrátu či odcizení žádnou odpovědnost.
Všeobecná ustanovení
Odesláním přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že jsou mu tyto podmínky známy, souhlasí s
nimi a bez výhrad je přijímá. Zároveň dává souhlas s použitím fotografií pořízených v rámci tábora k
prezentaci zapsaného spolku Dětský Tábor Hryzely.
Zákonný zástupce odesláním přihlášky uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu,
v jakém jsou uvedeny na přihlášce, a souhlas s využitím rodného čísla podle § 13c zákona č. 133/2000
Sb. o evidenci obyvatel, v platném znění, pro účely účasti dítěte na táborovém pobytu. Správcem
osobních údajů je zapsaný spolek Dětský Tábor Hryzely. Údaje budou uchovávány po dobu 5 let, jak
vyžaduje zákon, a budou použity výlučně v souvislosti s účastí dítěte na táborovém pobytu. Zákonný
zástupce tímto bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že je oprávněn tento
souhlas kdykoliv odvolat.
Podmínky jsou platné od 1. 1. 2021

Zdeněk Fejfar
Předseda zapsaného spolku Dětský Tábor Hryzely

