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Smluvní podmínky pro účastníky dětského letního tábora na
Plátěné osadě a jejich zákonné zástupce
1) Pořadatel přebírá od zákonného zástupce dítě na dobu trvání turnusu a přebírá na tuto dobu za dítě
odpovědnost. Vyhrazuje si právo vydat dítě v době trvání tohoto turnusu pouze jeho zákonným
zástupcům nebo jiným osobám, vyplněným na Listu účastníka (dále jen zákonní zástupci).
2) Akce se koná od 1. 7. 2021 do 16. 7. 2021. Příjezd na tábor bude dle rozpisu na webových stránkách i
v emailech dne 1. 7. 2021 v čase cca 10:00 – 12:00, rodiče si přivážejí děti sami. Tábor končí v pátek 16.
7. 2021, odvoz dětí si musí rodiče zajistit sami v odpoledních hodinách přímo z areálu tábora (ideálně
mezi 13 – 16 hodinou).
3) Rodiče (zákonní zástupci) účastníků souhlasí s tím, že převezmou účastníka v době trvání akce v těchto
případech:
a) zhorší-li se zdravotní stav dítěte natolik, že zdravotník rozhodne, že léčení není vhodné v
prostorách areálu tábora,
b) účastník bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky,
c) účastník svévolně opustí areál tábora,
d) nebude-li účastník respektovat „táborový řád“ a pokyny výchovných pracovníků.
V případě vyloučení účastníka z tábora z výše uvedených důvodů hradí zákonný zástupce veškeré
náklady spojené s ukončením pobytu. Pořadatel nevrací žádnou část účastnického poplatku. V případě
rozhodnutí pořadatele tábora o vyloučení účastníka z pobytu zákonný zástupce zajistí odvoz účastníka
z tábora do 24 hodin a zavazuje se uhradit veškeré případné škody na majetku pořadatele, nebo jiných
účastníků tábora, které účastník turnusu způsobí. V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte je
zákonný zástupce povinen zajistit odvoz dítěte neprodleně.
4) Při odjezdu na tábor je nutné odevzdat tyto dokumenty (bez nich nelze dítě na pobyt přijmout):
a) průkaz zdravotní pojišťovny, lépe kopie,
b) list účastníka - prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den),
c) potvrzení od lékaře – závazný pokyn dětského lékaře o účasti dítěte na zotavovací akci –
posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci. Tento dokument je platný
2 roky, po skončení tábora jej dostanete zpět.
d) toto prohlášení (smluvní podmínky, čestné prohlášení).
e) Potvrzení o očkování/testování/nemoci – jedna z následujících variant: (při nejasnostech nás
kontaktujte)
i) PCR test starý max. 7 dní
ii) Antigenní test v odběrovém místě starý max. 72 hodin (přetestování každých 7 dní),
případně čestné prohlášení o provedeném testu v práci škole (max. 72 hodin staré,
tzn., z pondělí neplatí)
iii) Očkování – 22 dnů po první dávce
iv) Prodělaná nemoc v uplynulých 180 dnech (laboratorně nebo od lékaře potvrzené,
případně certifikát z ocko.uzic.cz)
Pokud dítě užívá nějaké léky, předejte je zdravotníkovi, a sdělte mu, jak a kdy je má dítě užívat.
Léky podepište. Změny zdravotního stavu budeme dávat na vědomí.
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5) Děti vybavte přiměřeným kapesným. Vzhledem k současné situaci je možné, že se budeme vyhýbat
místům s vyšší koncentrací cizích osob a tedy i možnostem nákupů, proto opravdu zvažte příliš vysoké
kapesné. V případě příznivé situace nás může čekat výlet po okolí Českého ráje.
6) Zákonný zástupce se zavazuje hradit škody způsobené účastníkem úmyslně.
7) Poplatek za tábor činí 4500 Kč, pro 2. a dalšího sourozence 4300 Kč. Úhradu za pobyt proveďte nejdéle
do 30. 4. 2021. Bankovní spojení: Komerční banka Nový Bydžov, 30430511/0100, do zprávy pro
příjemce napište jméno svého dítěte. V ceně je zahrnuto ubytování, pojištění dětí, strava 6x denně. Po
celou dobu je pro děti zajištěn bohatý a pestrý program.
8) Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení akce v případě, že vzniknou skutečnosti, které znemožní tábor
uskutečnit, např. zhoršená epidemiologická situace před začátkem tábora i v jeho průběhu.
9) Pořadatel neručí za ztrátu nebo poškození drahocenných věcí a doporučuje takové předměty na tábor
nebrat (drahé kovy, ozdoby, mobilní telefony, mp3, elektronika…).
10) Pokud rodič (zákonný zástupce) zjistí do 14 dnů po návratu z akce u dítěte výskyt infekčního
onemocnění, je povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit pořadateli tábora na tel: 605 402 974

Čestné prohlášení
Souhlasím se smluvními podmínkami pro účastníky letního tábora. Prohlašuji tímto a potvrzuji
správnost údajů a jsem připraven(a) na vyzvání zodpovědné osoby pořadatele správnost údajů doložit.
Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby pořadatel, Klub českých turistů Jiskra Nový Bydžov, z.s.,
zpracoval v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů mé osobní údaje
prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel (é) již
nepodléhají dalšímu mému souhlasu. Správce může používat mé osobní údaje ke své činnosti při
pořádání letního tábora a dále v činnosti v rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou
do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat a správce mé
údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší vnitřní směrnice pořadatele. Jsou mi
známy dispozice provozu tábora a uvedl (a) jsem v této přihlášce veškeré závažné informace týkající se
zdravotního stavu účastníka tábora a případné změny, zjištěné po odevzdání tohoto prohlášení,
oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že uvedení telefonického spojení na
přihlášce je platné pro dobu konání tábora a jeho případné změny včas oznámím.

V………….....………………………………………… dne………….…….

……………………………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení rodiče (zákonného zástupce) dítěte

..………………………….
Podpis
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List účastníka Plátěné osady 2021
Prohlášení zákonných zástupců účastníka tábora
Prohlašuji, že dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) ......................................................., narozené
............................, trvale bytem ..................................................................... nejeví známky akutního
onemocnění (například horečky, průjem, kašel, zvýšená teplota, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a
čichu, bolest svalů atd.), ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci)
do styku s osobou nemocnou COVID-19 nebo jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy
a ani mu není nařízeno karanténní opatření. Ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná
osoba přítomná na akci) v zahraničí, v případě že ano, tak kde…………………………………………..
Beru na vědomí, že je mou povinností informovat provozovatele tábora, pokud by se do 14 dnů po
ukončení akce u účastníka objevilo infekční onemocnění. Dítě je schopno zúčastnit se tábora v termínu
od 1. 7. do 16. 7. 2021.nJsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé
prohlášení nebylo pravdivé.

Adresy pobytu zákonných zástupců dítěte, či jiných osob pověřených péčí o dítě, dosažitelných v době
trvání tábora. Kdo je případně oprávněn převzít dítě v době trvání tábora.
Zákonní zástupci:
1. jméno a příjmení………………………………………………………………..……………
Tel ……………………………………………………………………………………………..…
adresa…………………………………………………………………………………………..

2. jméno a příjmení…………………………………………………………………………….
Tel ………………………….……………………………………………………………………
Adresa …………………………………………………………………………………………
Kdo je případně oprávněn převzít dítě v době trvání tábora - při předčasném odjezdu z tábora (nebo
jeho ukončení) může být dítě vydáno také těmto osobám (uveďte jméno, příjmení, datum narození,
případně telefon) (např. babička, dědeček, rodič jiného táborníka apod):
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………....................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

V……………………………………………. dne ………………
…………………………………………………….…….
podpis zákonného zástupce (rodičů)
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Upozornění zákonných zástupců účastníka
U svého dítěte …………………………………….. (jméno) upozorňuji na tyto nemoci (postižení) a nutnost
užívání léků, které mohou ovlivnit účast na táboře a nebyly uvedeny ošetřujícím lékařem:

Dítě trpí na tyto alergie, popř. upozorňuji na tyto odlišnosti ve stravovacích návycích:

Souhlasím s pořízením fotografií při běžných táborových činnostech a s jejich použitím na
internetových stránkách tábora, případně táborovém profilu na facebooku:
Ano

Ne

Souhlasím s tím, aby se dítě zúčastnilo výletu na lodích mimo areál tábora (Splzov, Malá Skála, Dolánky)
a s přepravou osobním autem personálu tábora z místa vylodění zpět na tábor, bude-li to nutné.
Ano

Ne
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Doporučený seznam věcí s sebou (doporučený, nikoliv povinný)
sportovní oděv!!!!!!
8-16x spodní prádlo
10x ponožky slabé
5x ponožky silné
5x triko s krátkým rukávem
3x triko s dlouhým rukávem nebo flanelovou košili
bílé tričko s krátkým rukávem – bude použito na výrobu oddílových trik
2x oděv na spaní
3x trenýrky nebo kraťasy
plavky
2x slabé tepláky, nebo šusťáky
2x silnější tepláky
2x teplá mikina nebo svetr
šusťáková bunda (nejlépe impregnovaná)
čepice s kšiltem
šátek
pantofle nebo sandále
2x sportovní obuv
pevné kotníkové boty
holínky
3x ručník, osuška
utěrka
kapesní svítilna (baterka)
pláštěnka
malý batůžek
sluneční brýle
opalovací krém s filtrem
pasta na zuby, kartáček, mýdlo, šampón, hřeben, (vhodný je jelení lůj, krém na ruce, přípravek proti
klíšťatům, opalovací krém)
psací potřeby, sešit
spací pytel
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deka
malý polštářek
ešus (malý i velký včetně víka)
plechový, nebo umělohmotný hrnek na pití
příbor (stačí lžíce)
zavírací kapesní nožík
vhodná je i pingpongová pálka + míčky, kniha, pastelky, malé nůžky, hudební nástroj, zpěvníky „Já
písnička“…
dobrovolně desinfekce - malý osobní dezinfekční gel pro vlastní potřebu, jinak je celková dezinfekce
zajištěna
povinně roušky - 2 chirurgické roušky nebo respirátory (zabalte do uzavíratelného igelitového sáčku)
V případě využití antigenního testování před nástupem na tábor 2 samotesty, budou vybírány hned
při přebírání dětí) – např. v podepsané obálce, označené v uzavíratelném sáčku apod.…

Vybavení dítěte na tábor je třeba přizpůsobit podmínkám tábora. Děti se naprostou většinu času budou
pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít především starší oděv a počítat s případnou možností
jeho poničení. Obuv, kterou je dítě na tábor vybaveno, by měla být pohodlná, nedoporučujeme novou,
„neprošlápnutou“ obuv.
Všechny věci doporučujeme uložit do staršího kufru a vše čitelně označit jmenovkou, popř. celou
adresou, včetně spacího pytle. (S velkými krosnami bývá ve stanu horší manipulace)

