
1 
 

 

Organizační řád příměstských 

táborů 
 

Příměstské tábory jsou připraveny pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí odjet na pobytový letní tábor. 

Účastníci se scházejí každé ráno a jejich činnost končí v odpoledních hodinách. Není třeba lékařské 

potvrzení, stačí, aby rodiče dodali prohlášení o bezinfekčnosti. 

 

Nabídka příměstských táborů 

 Nabídku příměstských táborů vydává společnost VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. v termínech červenec a 

srpen 2015. 

 Termíny a místa konání plánovaných příměstských táborů se mohou změnit dle aktuálního počtu 

zájemců o jednotlivé tábory. 

 

Vysvětlení pojmů 

1. Příměstský tábor (dále jen tábor) 

a) Tábory probíhají v aktuálně nabízených lokalitách na webových stránkách www.vedanasbavi.cz 

(zahájení a ukončení jednotlivých dnů je v některé z budov spolupracujících základních škol a 

jiných zařízeních). 

b) Tábor je vypsán na 5 po sobě jdoucích dnů (pondělí – pátek). S výjimkou týdne od 6. 7. do 10. 7. 

2015. V tomto týdnu je tábor vypsán pouze na 4 po sobě jdoucí dny (úterý – pátek) z důvodu 

státního svátku, který je v pondělí. 

c) Každý táborový den začíná v 730 a končí v 1600 (vyzvednutí dětí může být dohodnuto se 

zákonnými zástupci jinak, dle programu). 

d) Lze se hlásit na jednotlivé dny. Cena táborů je stanovena jak na 5 dnů tak i na 1 den. 

2. Organizátor tábora a hlavní vedoucí (dále jen organizátor) 

o Organizátorem tábora je vždy společnost VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. Na jednotlivých táborech 

zastupují organizátora jednotliví hlavní vedoucí, které organizátor jmenuje. 

3. Zákonný zástupce 

o Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti dle § 31 a následujících Zákona 

o rodině 1963/94 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. 

http://www.vedanasbavi.cz/
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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 6 do 12 let (pokud organizátor tábora neurčí 

jinak). 

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) 

o 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. Zahájení tábora 

o Tábor je pro účastníky zahájen na předem určeném místě (obvykle ve vstupní hale 

spolupracující základní školy), v předem stanoveném čase předáním účastníka zákonným 

zástupcem nebo zákonným zástupcem určenou osobou předem určené zodpovědné osobě. 

9. Ukončení tábora 

o Tábor je pro účastníka ukončen na předem určeném místě (obvykle ve vstupní hale 

spolupracující základní školy), v předem stanoveném čase předáním účastníka předem určené 

zodpovědné osoby zákonnému zástupci nebo zákonným zástupcem pověřené osobě. 

10. Přihláška na tábor 

o Na tábor se lze přihlásit na internetových stránkách http://www.vedanasbavi.cz/primestske-

tabory-terminy.php. Po vyplnění online přihlášky je zájemci zaslán email s potvrzením 

přihlášení a s údaji o platbě.  

o Zájemce se může přihlásit jak na celý kurz (tedy 5 po sobě jdoucích dní), tak na 1 den.  

o V případě pozdního přihlášení (3 dny před zahájením kurzu) na celý týden bude účtována vyšší 

platba jako součet jednotlivých dnů viz ceník. 

11. Platba tábora 

http://www.vedanasbavi.cz/primestske-tabory-terminy.php
http://www.vedanasbavi.cz/primestske-tabory-terminy.php
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o Tábor doporučujeme uhradit do 14-ti dnů od odeslání přihlášky, jinak Vám nemůžeme 

garantovat účast na Vámi vybraném táboře. Pokud nebude platba uskutečněna 7 dnů před 

zahájením tábora, bude přihláška automaticky stornována. 

12. Pojištění účastníků 

o Rodiče berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu (při neopatrném zacházení s pomůckami 

v průběhu realizace experimentů, při exkurzích). Z těchto důvodů požaduje provozovatel tábora 

pojištění přihlášených nezletilých dětí. Rodiče nezletilých dětí tímto berou na vědomí, že na 

dobu pobytu jejich dětí na táboře uzavřou pro ně krátkodobé úrazové pojištění.  

o V případě, že by toto neučinili, zavazují se, že nahradí provozovateli tábora veškeré náklady, 

které by mu v důsledku neuzavření tohoto pojištění vznikly. 

Na všech táborech (není-li uvedeno jinak) 

platí: 

1. Program příměstských táborů je připraven denně od 730 do 1600 hodin. Děti je možné ráno přivést 

mezi 730 a 815 a odpoledne vyzvednout mezi 1530 až 1600 hodin.  

2. V ceně akcí jsou zahrnuty výdaje na pedagogický dozor, program, stravování a doprava v rámci 

tábora.  

3. Děti mají zajištěno u příměstských táborů stravování po celý den (teplý oběd, 2 krát svačina, 

pitný režim bez omezení).  

4. Program příměstských táborů probíhá obvykle v prostorách spolupracující školy (včetně hřiště).  

5. Na každém z táborů proběhnou dva celodenní výlety (děti před odchodem dostávají balíček, ve 

kterém jsou 2 svačiny a oběd ve formě bagety či toastu).  

6. V programu se střídají činnosti experimentální se sportovními, pohybové s klidovými, zábavné 

s pracovními.  

7. Minimální počet účastníků tábora je 10, maximální počet účastníků tábora je 25. Děti jsou na 

většinu aktivit rozděleny do skupin. 

8. Po skončení tábora budou mít všichni k dispozici fotky z akce zadarmo ke stažení z internetu 

(www.vedanasbavi.cz). 

9. Na akcích je vždy přítomen zdravotník (proškolený lektor). 

10. Pro účast na táboře je nutné Prohlášení o bezinfekčnosti a Prohlášení zákonného zástupce 

k odchodu dítěte z tábora, které zákonný zástupce odevzdá první den konání příměstského 

tábora hlavnímu vedoucímu ihned po příchodu na místo srazu – vstupní hala spolupracujících 

základních škol (formuláře jsou ke stažení na www.vedanasbavi.cz).  

11. Také je nutné s sebou první den přinést kopii karty zdravotní pojišťovny dítěte. 

12. Storno podmínky k táborům:  

http://www.vedanasbavi.cz/
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a. Při odhlášení dítěte si společnost VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. vyhrazuje právo na storno 

poplatek části z celkové ceny příměstského tábora. Stejně tak při nedodání 

potřebných prohlášení (o bezinfekčnosti a odchodech dítěte z tábora) nemůže být dítě 

na tábor přijato a platí stejné storno podmínky. 

b. STORNO POPLATKY: Odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí 

poplatek 50 % z celkové ceny tábora. Odhlášení méně než 7 dnů před zahájením 

tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora. Odhlášení v den zahájení tábora 

činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora. Storno poplatek vám nebude účtován, 

seženete-li za své dítě náhradníka (změna účastníka bude provedena bez poplatku).  

13. Všechna další finanční vyrovnání, která vzniknou případně během tábora, je možné uplatnit 

písemně na adresu VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. nejpozději do 30. 9. 2015. 


