Česká tábornická unie, T. K. Zálesák Liteň

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVATELE
pro organizaci letního dětského tábora

Toto jsou základní všeobecné podmínky provozovatele letního dětského tábora, které upravují podmínky a
pravidla přihlášení a účasti na zotavovací akci – letního dětského tábora pořádaného provozovatelem.
2. Kontaktní údaje:
Provozovatel tábora:
Česká tábornická unie, z.s. - T.K. Zálesák Liteň, 267 27 Liteň
IČ: 647 53 000
Web: zalesakliten.cz
Adresa pro podávání přihlášek: Sandra Mitáčková, Pivovarská 988/2, 337 01 Rokycany
Tel: 604 482 819
E-mail: prihlasky@zalesakliten.cz
Adresa pro zasílání pošty pro děti na tábor: LDT Zálesák Liteň, Zvíkovec 100, 338 08 Zvíkovec
Telefonický kontakt v průběhu tábora: 606 190 440
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Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu. Účastník je povinen řídit se táborovým řádem a pokyny
vedoucích. Nerespektování vedení tábora a narušování organizace tábora může znamenat ohrožení bezpečnosti
všech účastníků, a může mít proto za následek v krajním případě i vyloučení účastníka z tábora.
Podáním přihlášky zákonný zástupce dítěte souhlasí s registrací dítěte ve spolku Česká tábornická unie, z.s. –
T.K. Zálesák Liteň na aktuální kalendářní rok.
Při nástupu do tábora je zákonný zástupce dítěte povinen předat zdravotníkovi tábora lékařský posudek
potvrzující, že je dítě zdravotně způsobilé k účasti na akci a že se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním a písemné prohlášení o bezinfekčnosti. Bez těchto dokladů nesmí být dle zákona dítě na akci přijato.
Při nástupu do tábora je zákonný zástupce dítěte povinen informovat zdravotníka a vedení tábora o aktuálním
zdravotním stavu dítěte, všech zdravotních, dietetických a jiných omezeních, všech rizikových faktorech a všech
okolnostech, které je třeba u dítěte zohlednit během jeho pobytu na LDT a předat táborovému zdravotníkovi
léky a léčiva, které dítě užívá, označené jménem dítěte s kompletními informacemi o jejich užívání a aplikaci.
Zákonný zástupce dítěte odpovídá za případné poškození vybavení ubytovacího zařízení či majetku
provozovatele zaviněné dítětem v době trvání LDT a v případě finančních nákladů na opravu či náhradu škody
se bude v odpovídající výši podílet na úhradě.
Návštěvy rodičů a jiných rodinných příslušníků jsou v průběhu tábora vyloučeny nejen z
hygienických a psychologických důvodů, ale zejména z důvodů protiepidemických! Návštěva
rodinných příslušníků je možná jen ve výjimečných případech a pouze po předchozí domluvě s vedením tábora.
Posílejte raději svým dětem hodně dopisů a pohledů. Pošta je pro děti z psychologického hlediska ideálním
spojením s domovem a každý pohled či dopis udělá vždy dětem velikou radost. (Informujte o tom prosím i
ostatní rodinné příslušníky, zejména prarodiče ad.)
Z hygienických důvodů je zakázáno posílání balíků s jakýmkoliv druhem potravin! Potraviny ve
stanech podléhají rychle tepelné zkáze, navíc i dobře zabalené trvanlivé potraviny zapříčiňují rychlé stahování
hlodavců a hmyzu, již mohou představovat hygienické riziko. (Informujte prosím i ostatní rodinné příslušníky.)
Je přísně zakázáno brát na tábor jakékoliv nebezpečné předměty: velké nože (výjimkou jsou pouze
kapesní nože z doporučené výzbroje), mačety, praky, jakékoliv vzduchové pušky či pistole, nebo jiné zbraně a
nebezpečné předměty, jakoukoliv zábavní pyrotechniku, zapalovače či zápalky, tabákové výrobky, alkoholické
nápoje a omamné látky, materiály ohrožující mravní výchovu dětí a mládeže apod.
Důrazně nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, přehrávače, tablety, notebooky
apod. (na táboře není el. proud, zařízení nelze dobíjet, a tábor je také ideální příležitostí pro odpočinek od
všech moderních technologií), dále jakékoliv cenné předměty, šperky, větší částky peněz a jiné předměty, které
by děti během pobytu mohly ztratit nebo poškodit. Vedení tábora a provozovatel nenese zodpovědnost za
případné škody a jakékoliv následky nerespektování těchto podmínek.
Při zrušení nebo zkrácení účasti dítěte na LDT ze zdravotních důvodů, které nebylo možné před přihlášením či
účastí předpokládat, může být vrácena poměrná část poplatku s odečtením nezbytných nákladů provozovatele,
pokud to nezpůsobí provozovateli neakceptovatelnou ztrátu. Vrácení poplatku posoudí provozovatel
individuálně. O vrácení je nutné zažádat písemně e-mailem nejpozději do 10 dnů po skončení tábora. K žádosti
je nezbytné předložit kopii lékařské zprávy.
Při pozdějším nástupu dítěte do LDT, či dřívějšího odjezdu z LDT z individuálních důvodů se účastnický poplatek
nekrátí. Při vyloučení dítěte z tábora z kázeňských důvodů není nárok na vrácení části účastnického poplatku.
Jestliže účastník z jakéhokoliv důvodu nastoupí do tábora později nebo bude potřebovat odjet dříve než
v uvedených termínech, je vždy nezbytné o této skutečnosti předem informovat vedení tábora!
Z tábora dítě vyzvedává jeho zákonný zástupce, který dítě předal na začátku tábora. Jiné osobě bude dítě
předáno pouze s písemným zmocněním zákonným zástupcem dítěte a po předchozím informování vedení
tábora, nejlépe osobně při nástupu do tábora.
Při vypravování svých dětí na tábor se prosím řiďte dokumenty Důležité informace a Výstroj a výzbroj,
případně informacemi na našich webových stránkách zalesakliten.cz, aby byly vaše děti na pobyt v přírodě
dobře vybavené a mohly si tábor maximálně užít. Nepodceňujte dostatečnou výbavu svých dětí na tábor.
www.zalesakliten.cz
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17. Seznamte se prosím také s dokumentem Informace o zpracování poskytnutých osobních údajů.

Podmínky související s COVID-19
18. Provozovatel bude při organizaci tábora postupovat dle platných protiepidemických opatření, nařízení a pokynů
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aktuálně stanovených vládou ČR a příslušnými úřady a aktuálních pokynů MZČR či MŠMT pro dětské rekreace.
Provozovatel zajistí veškeré stanovené hygienické podmínky akce a ochranu proti šíření nákazy jak v procesu
stravování, tak v osobní hygieně účastníků.
Před nástupem na tábor a v jeho průběhu bude u všech účastníků prováděno kontrolní měření tělesné teploty a
kontrola zdravotního stavu. Účastník, u kterého by byly zjištěny příznaky onemocnění či podezření z nákazy,
bude umístěn do karantény. Rodiče jsou povinni být po celou dobu konání tábora v dosahu pro kontaktování
vedením tábora a zajistit bezodkladné vyzvednutí a odvoz dítěte s příznaky nákazy z tábora.
Rodiče musí rovněž být připraveni zajistit bezodkladný odvoz svých dětí v případě, že bude tábor muset být
ukončen v jeho průběhu z rozhodnutí příslušné hygienické stanice, nebo jinými kompetentními úřady.
Vybrané účastnické poplatky jsou z velké části investovány již před táborem do provozních výdajů tábora,
v případě zrušení tábora proto má pořadatel jen velmi omezené možnosti pro vracení přijatých finančních
prostředků. V případě, že z důvodů vyšší moci, zejména výskytu nákazy, změny nařízení a podmínek pro
pořádání akce ze strany státu, nařízení hygienických orgánů, nebo jiných úřadů bude pořadatel nucen zrušit
konání tábora před jeho zahájením v době od 1.6.2021 do 30.6.2021 bude moci být vrácena jen poměrná část
uhrazené částky dle zúčtování již vynaložených a závazných nákladů tábora. V případě zrušení či ukončení
tábora z výše uvedených důvodů v době od 1.7.2021 do 17.7.2021 nebude účastnický poplatek vracen.
V případě, že se u účastníka tábora vyskytne infekční onemocnění do 14 dnů po návratu z akce, mají rodiče
nebo jiný zákonný zástupce dítěte povinnost nahlásit tuto skutečnost Krajské hygienické stanici Plzeňského
kraje, na jejímž území byla akce pořádána a rovněž informovat pořadatele tábora.
Rodiče a všechny osoby, které budou dítě doprovázet na začátku tábora i vyzvedávat při odjezdu z tábora
musejí splňovat podmínky bezinfekčnosti, tj. že nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo
průjmu), nejeví příznaky infekce COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu
atd.), ve 14 dnech před odjezdem nepřišly do styku s osobou nemocnou nebo podezřelou z nákazy a ani jemu,
ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.
Návštěvy rodičů a rodinných příslušníků jsou z protiepidemických důvodů vyloučeny.

www.zalesakliten.cz

