Organizační řád příměstských táborů
●

Příměstské tábory jsou připraveny pro ty, kteří nemohou odjet na trvalý pobyt
do letního tábora. Účastníci se scházejí každé ráno a jejich činnost končí v
odpoledních hodinách.

Vysvětlení pojmů
1. Příměstský tábor (dále jen tábor)
➔ Tábory probíhají v Mratíně, v Měšicích a v Předboji, dle daného termínu.
➔ Zahájení a ukončení jednotlivých dnů je vždy v tělocvičně daného subjektu, ve
kterém tábor probíhá.
➔ Tábor je vypsán na 5 po sobě jdoucích dnů (pondělí - pátek). Každý táborový den
začíná v 8:00 a končí v 17:00 (může být dohodnuto se zákonnými zástupci jinak).
➔ Cena táborů je stanovena na 5 dnů.
2. Organizátor tábora a hlavní vedoucí (dále jen organizátor)
➔ Organizátorem tábora je vždy společnost Nomitte s.r.o Na jednotlivých táborech
zastupují organizátora jednotliví hlavní vedoucí, které organizátor jmenuje.
3. Zákonný zástupce
Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti dle § 858 předpisu č. 89/2012 Sb.
Pouze zákonný zástupce může za zájemce či účastníka jednat (přihlásit, odhlásit, převzít,
předat apod.). S žádnými jinými osobami nebude organizátor jednat a neumožní jim k
účastníku tábora přístup.
4. Osoba zastupující zákonného zástupce
Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči organizátoru tábora na nějakou
jinou osobu, musí tento projev vůle učinit písemně. Tento dokument musí obsahovat zcela
jasné označení zastupované osoby, potřebné kontaktní údaje na zastupující osobu, výčet
činností, ke kterým je zastupující osoba oprávněna, místo a datum sepsání dokumentu,
vlastnoruční podpis.
5. Zájemce o tábor (dále jen zájemce)
Zájemcem je dítě, jehož zákonný zástupce dal zřetelně najevo zájem, aby se zúčastnilo
tábora (podal přihlášku). Zájemcem o tábor se může stát dítě ve věku od 4 (V Mratíně od 5
let) do 12 let.

6. Účastník tábora (dále jen účastník)
Účastníkem se zájemce stává až po odeslání řádně vyplněné přihlášky a řádném zaplacení
ceny tábora. Účastníkem tábora se může stát pouze zájemce, který splňuje veškeré
podmínky daného tábora. Jedná se zejména o podmínky věkové, zdravotní a fyzické
zdatnosti.
7. Zodpovědná osoba (předávání účastníků)
Hlavní vedoucí tábora předem určí zodpovědnou osobu (zodpovědné osoby), které mohou
od zákonného zástupce přebrat účastníka tábora při zahájení tábora a zase jej předat
zákonnému zástupci při ukončení tábora.
8. Přihláška na tábor
Na tábor se lze přihlásit na webových stránkách http://www.andelky.cz/tabor. Po vyplnění
online přihlášky je zájemci zaslán email s potvrzením přihlášením a s údaji o platbě.
9. Platba tábora
Tábor doporučujeme uhradit do 14-ti dnů od odeslání přihlášky, jinak Vám nemůžeme
garantovat účast na Vámi vybraném táboře.
12. Pojištění účastníků
Rodiče berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu (při neopatrném zacházení s pomůckami
v průběhu realizace experimentů, při exkurzích). Z těchto důvodů doporučuje provozovatel
tábora pojištění přihlášených dětí.

V Úžicích dne 1.3.2018

