SMLUVNÍ PODMÍNKY
pro dětské rekreační pobyty (dále jen „pobyt“) na letních táborech pořádaných spolkem
ProVás Hněvotín z.s. ( dále jen „tábor“ ).
1.Smluvní strany
a) Pořadatel pobytu
Spolek ProVás Hněvotín z.s.,se sídlem Hněvotín 400,783 47 Hněvotín, IČ 03910164
( registrace spolku provedena u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 14189 pod
č.j.L14189/RD/KSOS,Fj 17231/2015, zapsaný ve spolkovém rejstříku.
Členové Statutárního orgánu spolku: Petr Niessner , Mgr. Radka Dudová, Stanislav Ošťádal
(dále jen „organizátor“)

a
b) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel „)
Smluvní podmínky organizátora upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na
základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi objednatelem a organizátorem, jehož předmětem jsou dětské
rekreační pobyty na letních táborech organizované spolkem ProVás Hněvotín z.s.
2.
Přihlášení k pobytu
Pro přihlášení dítěte k pobytu na tábor slouží vyplněná a podepsaná Závazná přihláška objednatelem
doručená na adresu spolku popř. předána členům Statutárního orgánu spolku. Přihláška závazně stanovuje
informace o táboře jako cenu, místo, čas konání tábora, atd.
a) Korespondenční přihlášení
Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek, vytištěním přihlášky objednatelem vzniká
v okamžiku jejího doručení organizátorovi smluvní vztah mezi organizátorem a objednatelem.
Potvrzený posudek lékaře je objednatel povinen doručit organizátorovi do 31.5.2015.
Potvrzený nástupní list dítěte s nalepenou kopií kartičky pojištěnce dítěte je objednatel povinen předat
v den nástupu na tábor zdravotníkovi tábora.
b) Uzavření smlouvy

-

-

K uzavření smluvního vztahu dochází po doručení podepsané Závazné přihlášky organizátorovi.
Objednatel je povinen zaslat zálohovou částku 1.500 Kč převodem na bankovní účet č.účtu
107-9973650297/0100 organizátora vedený u KB a to nejpozději do 15.4.2015.
V případě, že po zaslání Závazné přihlášky organizátorovi není do uvedeného data zaslána
objednatelem zálohová platba na účet organizátora, vyhrazuje si organizátor právo nabídnout
pobyt jinému zájemci.

3. Rozsah a cena služeb
a) Cena pobytu má charakter ceny smluvní a byla pro rok 2015 stanovena na 2.900,-/dítě a pobyt se
považuje za uhrazený v okamžiku připsání celé částky na účet organizátora.
b) Cena pobytu zahrnuje:
- ubytování (chatka, srub, pokoj v pensionu ),stravování (běžný pětidenní stravovací a pitný
režim), organizátor nemůže zajistit jakýkoliv dietní režim.
- pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem
vztahující se na dětské hromadné pobyty akce. Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro
objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.
- Dopravu z Hněvotína na tábor a zpět vč. jednodenního výletu v okruhu 40km od tábora a zpět.
- Zábavní a kulturní činnost vč. pořízení táborových potřeb
( mat.na tvorbu tematických kostýmů, diplomy, odměny, tiskový materiál aj.)
- Pojištění dítěte po dobu tábora
4. Změny služeb
a) Organizátor je oprávněn změnit objekt konání tábora v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy
nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit pobyt podle předem sjednaných podmínek
organizátora s provozovatelem tábora.
b) V případě změny objektu konání tábora je organizátor povinen oznámit objednateli tuto skutečnost
bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 3 pracovních dnů
od jejího oznámení organizátorem smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je organizátor
povinen vrátit částku uhrazenou objednatelem v plné výši a bez zbytečného odkladu.
5. Zrušení pobytu objednatelem
Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s organizátorem před zahájením pobytu pouze písemně.
Pro stanovení data zrušení pobytu je rozhodující datum doručení organizátorovi.
a) V případě zrušení pobytu objednatelem do 30.6.2015 účtuje organizátor manipulační poplatek 1.500
Kč. Po tomto termínu až do data zahájení pobytu odpovídá storno poplatek výši zaplacené částky
objednatelem.
b) Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje.
c) V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor, nebo předčasného ukončení pobytu dítěte nemůže
objednatel požadovat poměrnou kompenzaci za kratší pobyt dítěte na táboře.
6. Zrušení pobytu organizátorem
Organizátor může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu
v následujících případech.
a) V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře. Tábor je
určený pro děti, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.
b) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplnění přihlášky).
c) V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem do doby zahájení pobytu, tj. zpráva od
lékaře vč. potvrzení bezinfekčnosti, proočkovanosti dle platných zákonů a předpisů, nebo nedodané
kopie průkazu pojištěnce.
d) Pokud dítě závažně poruší táborový řád.
e) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění organizátora a znemožňují pokračování
konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).

f) V případě zrušení pobytu organizátorem dle čl.6 bod a) až bod d) se objednatel zavazuje vyzvednout si
dítě v místě konání tábora na své náklady a to nejpozději do 12 hod. od telefonického oznámení
organizátora o zrušení pobytu dítěte. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit organizátorovi
veškeré náklady spojené s vyloučením dítěte z tábora. V takovém případě organizátor vystaví
objednateli fakturu za náklady spojené s vyloučením dítěte.
g) V případě zrušení pobytu organizátorem dle č.6 bod a),b),c),d),e),f), nevzniká nárok objednatele na
vrácení poměrné částky z platby za pobyt dítěte na táboře.
7. Reklamace služeb
a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám nebo
platným legislativním normám vztahujícím se na dětské hromadné pobyty, vzniká objednateli právo
reklamace.
b) Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně. Reklamaci je možno provést osobně
(v místě konání tábora), telefonicky, písemně, nebo elektronicky.
c) Organizátor je na základě oprávněné reklamace povinen sjednat okamžitou a účinnou nápravu
bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednavatele.
d) S případnou stížností týkající se dodržování hygienických požadavků na pořádání tábora, vyplývajících
z platné právní úpravy, se lze obrátit na orgán státní správy v ochraně veřejného zdraví – příslušné
pracoviště Krajské hygienické stanice.
8. Další ujednání
a) Objednatel souhlasí se vstupní zdravotní prohlídkou dítěte zdravotníkem. V případě, že v rámci této
vstupní zdravotní prohlídky budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši
dětské, živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si organizátor právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu
až do plného uzdravení (či účinného odstranění pedikulózy),a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv
finančních nároků za strany objednatele.
b) V případě, že při vstupní prohlídce nebo v průběhu tábora dojde ke zjištění výskytu vší a hnid u
dítěte, bude organizátor neprodleně informovat objednatele a bude projednáno řešení.
1b - Zrušení pobytu dítěte dle čl.6 ,bez nároku na vrácení poměrné částky pobytu dítěte na
táboře.
nebo
2 b - Zahájení účinného odstranění vší zdravotníkem za pomocí chemických prostředků k tomu
určených. Použití těchto prostředků objednatel emailem nebo sms organizátorovi potvrdí a
bezodkladně uhradí částku 200 Kč na bankovní účet organizátora na realizaci této služby.
V případě, že nedojde k úhradě této částky, bude objednateli zaslána faktura s následnou denní
penalizací 0,05% z dlužné částky.
c) Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mobilní telefony jsou v průběhu tábora pobytu dětem
vydávány výhradně na období poledního klidu. Mimo tuto dobu jsou vypnuté mobilní telefony dětí
uloženy v kanceláři tábora, kde za ně organizátor přejímá odpovědnost.
d) Organizátor přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti zapsané v úschovní knize pod jménem
dítěte (peníze, hodinky, telefony, prstýnky či náušnice).
e) Objednatel bere na vědomí, že mezi přísně zakázané vybavení v rámci pobytu patří alkohol, cigarety,
drogy, útočné i obrané zbraně,(vč. airsoftových), nože, obušky, paralitické spraye , el.paralizéry,
kovové boxery či hvězdice, pyrotechnika, petardy, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou.
Dále také notebooky, tablety, ipady či jiné elektronické zařízení s výjimkou 1ks mobilního telefonů.

f) Objednatel dává provozovateli tábora souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte
v případě podezření ze závažného porušení táborového řádu (zejména se jedná o podezření z krádeže
cizí věci, či držení zakázaného vybavení uvedeného v bodě 8 e).
g) Objednatel nese plnou odpovědnost za škody, které dítě během pobytu na táboře úmyslně či
z nedbalosti způsobí třetí osobě, především na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních
nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení, které bude organizátor nucen za dítě
uhradit, se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit organizátorovi v plné výši.
h) V průběhu tábora není doporučeno děti navštěvovat (návštěva může např. vyvolat následnou
psychickou nepohodu dítěte). V případě požadované návštěvy objednatele si organizátor vyhrazuje
právo umožnit kontakt dítěte výhradně s rodinným příslušníkem (kontakt s kamarády, spolužáky apod.
nebude zprostředkován).
i) K přerušení či ukončení táborového pobytu dítěte ze strany objednatele může dojít pouze po zápisu do
provozní knihy tábora vč. podpisu zákonného zástupce dítěte a jeho osobního vyzvednutí dítěte. Není
možno udělit nikomu plnou moc.
j) Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, které zachycují jeho dítě v rámci
propagace tábora, především pak na www.provashnevotin.cz ,v táborové kronice, spolkovém časopise
nebo brožurách z táborových turnusů.
9. Závěrečná ujednání
a) Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).
b) Zaslání řádně vyplněné přihlášky na adresu organizátora, nebo osobním předáním jednomu se
statutárních zástupců organizátora a potvrzení závazné rezervace pobytu formou uhrazení zálohové
částky na účet organizátora bere objednatel na vědomí, že souhlasí se Smluvními podmínkami a
Táborovým řádem.
c) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem
č.101/2000Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit organizátora.
d) Organizátor se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými
osobami.
e) Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.4.2015 do 31.12.2015.

