
Smluvní ujednání letního dětského tábora 
 

Tato smluvní ujednání (dále jen SU) jsou nedílnou součástí závazné přihlášky na letní dětský tábor, který 
pořádá Nudafuč z.s., Na Pahorku 8, 101 00 Praha 10 (dále jen provozovatel) v areálu Sluneční zátoka - Ledeč 
nad Sázavou, Sluneční zátoka Junior o.s., Miroslav Janoušek, Z.M. Kuděje 2207, Ledeč nad Sázavou (dále jen 
majitel), konaného ve dnech od 15.7.2017 do 29.7.2017. Rodič (zákonný zástupce) odesláním závazné 
přihlášky vyjadřuje souhlas se SU. 

 
Článek 1 - Táborový řád 

Viz Příloha č. 1 SU 
 

Článek 2 - Stravování 

Podle vyhl. 422/2013. MV je denně pro děti na táboře zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. 
Při činnostech mimo prostor zotavovací akce lze sloučit výdej snídaně s přesnídávkou a oběda se svačinou. 
Součástí snídaně je teplý nápoj. Hlavní jídla (oběd a večeře) jsou teplé vyjma např. studené večeře na 
putovním výletu. Strava podávaná dětem odpovídá jejich věku a fyzické zátěži. Na sestavování jídelního lístku 
se podílí zdravotník. Balíky, které posíláte dětem, budou za přítomnosti adresáta zkontrolovány a potraviny, 
které nejsou výše uvedenou vyhláškou na zotavovacích akcích povoleny, budou zlikvidovány. Z 
bezpečnostních důvodů není na táboře povoleno žvýkání žvýkaček. 

 
Článek 3 - Opatření proti přenosným nemocem 

Podle vyhl. MZ č. 440/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem, jsou 
rodiče nebo jiné osoby, které mají v péči děti, povinny předložit při jejich přijetí na zotavovací akce pro děti 
písemné prohlášení o tom, že orgán hygienické služby nebo ošetřující lékař nenařídil dítěti, rodičům nebo jiným 
osobám, které s dítětem žijí ve společné domácnosti, karanténní opatření a že jim není známo, že v posledním 
týdnu nebo v době stanovené orgány hygienické služby přišlo dítě, rodiče nebo jiné osoby, které s dítětem žijí 
ve společné domácnosti, do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí (potvrzení o 
bezinfekčnosti). Písemné prohlášení je součástí “INFORMACÍ PRO RODIČE”, které obdržíte společně s 
přihláškou. Toto potvrzení nesmí být starší 24 hodin od nástupu dítěte na tábor. 

 
Článek 4 - Návštěvy rodičů 

Návštěvy rodičů nejsou na táboře z hygienických důvodů dovoleny. 
 
Článek 5- Koupání dětí 

Rodiče souhlasí, že jejich syn / dcera se může koupat ve vodních tocích (řekách, jezerech, zatopených lomech), 
bazénu apod.za přítomnosti a dohledu odpovědného vedoucího, který přihlíží na plavecké schopnosti dítěte. 
Neplavci se koupají pouze s plovací vestou nebo jiným pomocným prostředkem. 

 
Článek 6 - Odpovědnost za cennosti, peníze, elektronické předměty a mobilní telefony 

Provozovatel tábora neručí za cennosti (zlaté a stříbrné přívěsky, náušnice, řetízky aj.), peníze, elektroniku 
(mobilní telefony, rádia, přehrávače aj.) - dále jen cennosti, které dítě nepředalo do opatrování svému 
vedoucímu oddílu. Cennosti předané do úschovy budou dítěti na jeho požádání kdykoliv vráceny. 

 
Článek 7 - Odpovědnost za škody 

Odpovědnost za škody na majetku, které vzniknou majiteli prokazatelně úmyslným poškozením věci ze 
strany dítěte, budou uplatňovány na rodičích dítěte nebo na jeho zákonných zástupcích. Škoda bude 
uplatňována vždy v časové ceně věci. Škodu může uplatňovat pouze majitel. 

 
Článek 8 - Ukončení pobytu dítěte ze zdravotních důvodů 

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na táboře z důvodu úrazu, nebo z důvodu vážného 
onemocnění dítěte. Nastane-li takováto okolnost, budou o zdravotním stavu dítěte ihned vyrozuměni rodiče 
dítěte a po vzájemné dohodě bude dítě rodičům předáno. V přihlášce musí být uvedeny kontaktní adresy na 
rodiče, nebo na zákonné zástupce dítěte v době konání tábora. Při ukončení pobytu dítěte ze zdravotních 
důvodů bude rodičům vrácena poměrná část poplatku za stravování na táboře. Rodič (zákonný zástupce) v 
takovém případě podepisuje potvrzení o předčasném ukončení pobytu dítěte. 

 
Článek 9 - Vyloučení dítěte z tábora z kázeňských důvodů 

Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit dítě z táborového kolektivu v případě že: 
a) porušuje táborový řád; 
b) opakovaně a úmyslně poškozuje majetek majitele; 
c) opakovaně a úmyslně se dopouští šikanování ostatních dětí na táboře; 
d) opakovaně a úmyslně se dopustí opuštění tábora; 
e) kouří, pije alkoholické nápoje, požívá jiné omamné a životu nebezpečné látky, nebo 
je donáší na území tábora  
f) porušuje obecně platné právní předpisy a zákony ČR. 
Při vyloučení dítěte z tábora z kázeňských důvodů nebude rodičům vrácena ani poměrná část účastnického 
poplatku. Rodič (zákonný zástupce) v takovém případě podepisuje potvrzení o předčasném ukončení pobytu 
dítěte. 

 



Článek 10- Ukončení pobytu dítěte z rodinných důvodů 

Na základě požadavku rodičů může být, po předchozí dohodě, kdykoliv v průběhu tábora dítě předáno 
rodičům, nebo jejich zákonnému zástupci na jejich vlastní žádost. Při ukončení tábora na vlastní žádost rodičů, 
nebude rodičům vrácena ani poměrná část účastnického poplatku, kromě poplatku za stravování. Rodič 
(zákonný zástupce) v takovém případě podepisuje potvrzení o předčasném ukončení pobytu dítěte. 

 
Článek 11 - Ukončení pobytu dítěte z jiných důvodů 

Vedení tábora si vyhrazuje právo ukončit pobyt předčasně dítěte a předat ho rodičům (zákonným zástupcům), 
pokud nebude schopno dodržovat základní hygienické návyky. 

 
Článek 12 - Předání dítěte 

Provozovatel předá dítě v případech uvedených v čl. 7,8 a 9 těchto SU pouze rodičům dítěte, nebo jejich 
zákonným zástupcům. Osoby, které nejsou zákonnými zástupci dítěte, bude dítě předáno pouze na základě 
ověřené plné moci podepsané rodičem (zákonným zástupcem) dítěte Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit 
totožnost osoby, která dítě přebírá, kontrolou osobních dokladů (občanský průkaz, pas). Právní zodpovědnost 
provozovatele za dítě končí předáním dítěte jeho rodičům (zákonným zástupcům). Rodič (zákonný zástupce) 
podepisuje potvrzení o předčasném ukončení pobytu dítěte. 

 
Článek 13 - Fotografování a natáčení dítěte 

Odesláním závazné přihlášky rodič (zákonný zástupce) souhlasí s fotografování a natáčením jeho dítěte během 
tábora a s publikováním fotografií a videí na táborové nástěnce, webových stránkách (www.taborledec.cz) nebo 
na táborovém facebooku (www.facebook.com/taborledec). Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých 
mravů. 

 

Článek 14 – Stornovací a jiné poplatky 

Do 30.6. 2017 se stornovací poplatek za zrušení přihlášky neúčtuje, od 1.7. 2017 bude vrácenou pouze 
stravné. V případě nemoci účastníka tábora je třeba doložit lékařské potvrzení, v tomto případě bude od 1.7. 
2017 účtován storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny tábora (účastnického poplatku). Cena za tábor 
nezahrnuje náklady na ošetření dítěte u lékaře a náklady s tímto spojené. V případě potřeby budou tyto 
náklady vybrány od rodičů (zákonných zástupců) při předání dítěte. 

  

http://www.facebook.com/taborledec)


Příloha č. 1 – Táborový řád  
 

TÁBOROVÝ ŘÁD       
DĚTSKÉHO LETNÍHO TÁBORA 

NUDAFUČ z. s. 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 2017 

 
 

1. Při pobytu na táboře budu dodržovat zásady slušného chování, se všemi táborníky budu žít přátelsky. Ochotně 

a rád každému pomohu, vyhnu se sporům a hádkám. Svým chováním a jednáním nedělám ostudu svému oddílu, 

táboru ani svým rodičům 

 
2. Vedoucí jsou moji starší přátelé, kteří v táboře zastupují rodiče a odpovídají za moji bezpečnost. Budu je 

poslouchat, dodržovat jejich příkazy. Obrátím se na ně, budu-li potřebovat pomoc nebo radu. 
 

3. Dodržuji rozvrh dne, nevzdaluji se od oddílu bez svolení oddílového vedoucího. Mimo hranice tábora 

odcházím pouze s oddílem nebo se souhlasem vedoucího při plnění programu. Hranice tábora je ohraničena 
vstupní branou, jídelnou, hřištěm, budovou skladů, záchody a hlavní budovou s ubikacemi. 

 
V PŘÍPADĚ SE BEZ SVOLENÍ SVÉHO VEDOUCÍHO NEPŘIBLIŽUJI K ŘECE, 
ANI NEOPOUŠTÍM VYMEZENÉ PROSTORY TÁBORA! JSEM SI VĚDOM 
SKUTEČNOSTI, ŽE V PŘÍPADĚ OPAKOVANÉHO PORUŠENÍ TOHOTO 
NAŘÍZENÍ BUDU Z TÁBORA VYLOUČEN A PŘEDÁN RODIČŮM. 

 
4. Myslím-li si, že jsem nemocný, oznámím to svému vedoucímu a poté navštívím zdravotníka. Při 

jakémkoli zranění ihned vyhledám svého vedoucího nebo jiného dospělého, který zařídí ostatní. 
 

5. Jídla si beru jen tolik, kolik sním. Nápoje beru jen z určených nádob. Jídlo neodnáším do pokoje nebo do 

stanu. 
 

6. S tím, co si vypůjčím (např. sportovní vybavení) zacházím opatrně a vždy ho vrátím. Poškodím-li něco, 

ohlásím to svému vedoucímu. 
 

7. Bez vyzvání nevstoupím do cizích pokojů nebo stanů. NEVSTUPUJI ANI DO MÍSTNOSTÍ 
VYHRAŽENÝCH VEDOUCÍM, HOSPODÁŘI A DO KUCHYNĚ. 

 
8. Ke svícení budu používat pouze kapesní svítilnu (baterku, čelovku apod.) 

 
9. Budu dodržovat základní hygienické návyky (pravidelná hygiena, výměna oblečení). Pořádek a čistotu 

udržuji též při používání umýváren a záchodů. S vodou budu šetřit. 
 

10. V pokoji nebo ve stanu, kde bydlím, udržuji čistotu a pořádek. Pořádek udržuji i v okolí. Odpadky házím 

do nádob k tomu určených. 
 

11. Při pobytu v přírodě budu přírodu chránit. 

 
12. NABÍJENÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ A POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
JE V PRŮBĚHU TÁBORA ZAKÁZÁNO. Mobilní telefon je možné si dobít po domluvě u svého 
vedoucího. 

 
13. KOUŘENÍ, PITÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A POŽÍVÁNÍ JINÝCH OMAMNÝCH A ŽIVOTU 
NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A DONÁŠENÍ JE NA ÚZEMÍ TÁBORA, JE V PRŮBĚHU TÁBORA 
ZAKÁZÁNO. JSEM SI VĚDOM SKUTEČNOSTI, ŽE V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ BUDU 
Z TÁBORA VYLOUČEN A PŘEDÁN RODIČŮM. 

 
PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA PLATÍ PLATNÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ, KTERÁ JSOU SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY. 

 


