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Závazná přihláška na příměstský tábor 

 

Název tábora nebo akce: Indiánský příměstský tábor 

Místo konání: SmartGym - Posilovna Tuřany, Východní 820/10, Brno - Tuřany, 620 00 

Cena: 2500,- Kč 

Termín:  
I.turnus - 8. - 12.7.2019 - sportovně turistický 

II.turnus - 15. - 19.7. 2019 - sportovní s rehabilitačním cvičením 

Jméno a příjmení dítěte: ......................................................................................................... 

Datum narození: ………………………………..Zdravotní pojišťovna: .....................................  

Bydliště: ....................................................................................................................................  

Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce): .................................................  

E-mail na rodiče: .....................................................................................................................  

Mobil na rodiče: ......................................................................................................................  
(poslední tři údaje uvádí dítě do 18 let věku) 

Velikost trička: 

 

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor (nehodící se škrtněte) 

Se smluvní podmínkami jsem se seznámil: ANO – NE (nehodící škrtněte) a beru je na vědomí.  

Rovněž beru na vědomí, že celou cenu pobytu je nutné uhradit před konáním akce a to nejpozději do 4.7.2019.  

Vyplněním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle www.ritany.cz/gdpr 

Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a videí a 

s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce, např. v kronikách, tisku, na internetu, atd. 

 

Dítě na začátek akce: předám osobně – přijde samostatně. (nehodící škrtněte) 

 

Po ukončení akce (hodina uvedená na informačním letáku): dítě převezmu osobně – odejde 

samostatně (nehodící škrtněte).  

 

Poznámky pro vedoucí akce a zdravotní stav (druh pohybového handicapu, alergie, vady řeči, 

stravovací návyky, astma, reakce na únavu, reakce na štípnutí hmyzem,  fyzické omezení (úrazy,...): 

 

 

Datum:  

Podpis rodiče (zákonného zástupce) 
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SMLUVNÍ PODMÍNKY 
 
 
1. Cena tábora 
 Cena je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak):  
- nákladů na oběd, svačiny, pitný režim 
- nákladů na dopravu na plánované výlety  
- nákladů na materiál na tábor (náklady na pořízení prostředků první pomoci - lékárniček, výtvarné pomůcky, materiál pro 
soutěže a hry, atd.)  
- nákladů na vstupné a další poplatky v souvislosti s táborovým programem, poplatku na základní pojištění dítěte  
- nákladů na odměny a ceny do soutěží a her  
- osobních nákladů pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora  
- nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s táborovým programem 
 
 2. Přihlášení dítěte na tábor 
 Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává mailem nebo osobně po telefonické domluvě.  
 
 3. Platba za tábor 
 Cenu tábora je nutno zaplatit zároveň s podáním přihlášky na akci. Platba bude provedena na účet DC Ritany, z.s., který 
dostanete po odeslání přihlášky spolu s variabilním symbolem. 
 
 4. Zrušení pobytu: 
 a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte): 
 - objednaný příměstský tábor je možno zrušit  písemnou formou mailem na dcritany@gmail.com 
 - objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena takto: 
 - v době delší než 30 dnů před konáním tábora - bez storno poplatků 
 - 29 - 15 dnů před konáním tábora 30% z ceny tábora 
 - 14 - 7 dnů před konáním tábora 70 % z ceny tábora 
 - v době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100% ceny 
 - pokud bude pobyt dítěte p r o k a z a t e l n ě zrušen z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte (předložení 
lékařského potvrzení) činí odstupné 100,- Kč + prokazatelně vynaložené náklady na pobyt dítěte  
 
b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora  
- bude-li pobyt zrušen rodiči (zákonného zástupce) v průběhu tábora bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů 
(zákonných zástupců), poplatek za táborový pobyt se nevrací.  
- bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči (zákonných zástupců) z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které budou 
rodičům písemně prokázány, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů  
- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, vrací se dítě domů na náklady rodičů a rodičům bude vrácena část 
ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů včetně poplatků za stravu za celou plánovanou délku tábora  
- bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě odesláno na náklady rodičů a rodičům bude 
vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů  
- bude-li nutné tábor zrušit z důvodu vážné živelní události, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud 
vzniklých nákladů a nákladů souvisejících s přesunem dětí či evakuace dětí  
 
5. Závěrečná ustanovení 
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti zodpovídají samy a DC 
Ritany, z.s. za tyto věci nezodpovídá. Máme k dispozici uzamykatelné skříňky, do kterých nebude mít přístup třetí osoba. 
Doporučujeme, aby si děti cennosti s sebou na tábor nebrali. Mobilní telefon nebude v rámci programu dítěti dovolen, tzn. v 
době programu bude mobilní telefon zamknutý v šatně.  
 
Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na přihlášce dítěte k 
příměstskému táboru. Rodiče mají právo vznést k průběhu příměstského tábora písemné připomínky na adresu DC Ritany, z.s. 



Dětské centrum Ritany, z.s. 
Brno - Líšeň, Kotlanova 2157/2, 628 00 
Tel.: 775 682 452 (p. Olejníčková) 
mail: dcritany@gmail.com 
www.ritany.cz 

které budou řešeny mezi stěžovatelem a vedením DC Ritany, z.s.; budou-li 
připomínky opodstatněné a vznikla-li tím z důvodu přednesených nedostatků 
objednateli prokazatelná škoda, DC Ritany, z.s. se zavazuje tuto škodu uhradit v dojednané výši.  
 


