
  
 

Smluvní podmínky
Vážení rodiče, na této stránce naleznete podmínky, za kterých se koná náš dětský 
pobytový tábor, jaká jsou naše práva a povinnosti a stejně tak jaká práva a 
povinnosti máte Vy a Vaše děti.

Smluvní podmínky pro rok 2021 jsou platné od 1. 1. 2021
právo na případné doplnění znění. 

Závazná přihláška
Závazná přihláška je skutečně závazná. Jejím odesláním souhlasíte se smluvními 
podmínkami. Data budou zpracovaná a Vám přijde na email "potvrzující email o 
zpracování přihlášky". V případě že Vám potvrzení nepřijde do 24 hodin, kontaktujte 
nás prosím.  

 

Přihláška se skládá z 5 částí

 on-line přihlášky 
 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

který bude aktuální, tzn. vydán v roce 2021 a bud
tábora. -Potvrzení lékaře se odevzdává při nástupu na pobyt.
-Odesláním přihlášky se zavazujete, že uhradíte vzniklé náklady spojené 
s potvrzením od lékaře.
-Ze zákona nemůžeme dětem samostatně ordinovat léky, a proto pokud Vaše 
dítě bere léky, musí být předepsané lékařem. T
uvedena v lékařském posudku dítěte.
-Přihlášené dítě musí být očkované v rozsahu povinných očkování.
 
 

 Potvrzení rodičů (Potvrzení o bezinfekčnosti) ze dne zahájení tábora. 
Potvrzení o bezinfekčnosti stáhnete
Bezinfekčnost se potvrzuje ráno, v den zahájení tábora. Nesmí být starší 24 
hodin před nástupem a odevzdává se také při nástupu na tábor.
prosím přiložte kopii 

 GDPR- zpracování osobních údajů a souhlas se zveřejněním fotografií a 
videa na našem FB profilu a webu Aktivitka.cz
(náš tiskopis lze stáhnout
 
Všechna potvrzení jsou zd
obou platných potvrzení nemůže dítě nastoupit na pobyt. Potvrzení rodičů 
známé též jako Bezinfekčnost se potvrzuje ráno, v den zahájení tábora. 
Nesmí být starší 24 hodin před nástupem a odevzdává se také při 
tábor. 
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Smluvní podmínky 
Vážení rodiče, na této stránce naleznete podmínky, za kterých se koná náš dětský 
pobytový tábor, jaká jsou naše práva a povinnosti a stejně tak jaká práva a 

Vy a Vaše děti. 

Smluvní podmínky pro rok 2021 jsou platné od 1. 1. 2021. Dovolujeme si vyhradit 
právo na případné doplnění znění.  

Závazná přihláška 
Závazná přihláška je skutečně závazná. Jejím odesláním souhlasíte se smluvními 
podmínkami. Data budou zpracovaná a Vám přijde na email "potvrzující email o 
zpracování přihlášky". V případě že Vám potvrzení nepřijde do 24 hodin, kontaktujte 

částí 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (náš tiskopis lze stáhnout
který bude aktuální, tzn. vydán v roce 2021 a bude platný po celou dobu 

lékaře se odevzdává při nástupu na pobyt.
Odesláním přihlášky se zavazujete, že uhradíte vzniklé náklady spojené 
potvrzením od lékaře. 

Ze zákona nemůžeme dětem samostatně ordinovat léky, a proto pokud Vaše 
dítě bere léky, musí být předepsané lékařem. Tato skutečnost musí být 
uvedena v lékařském posudku dítěte. 
Přihlášené dítě musí být očkované v rozsahu povinných očkování.

(Potvrzení o bezinfekčnosti) ze dne zahájení tábora. 
Potvrzení o bezinfekčnosti stáhnete ZDE. Potvrzení rodičů známé též jako 
Bezinfekčnost se potvrzuje ráno, v den zahájení tábora. Nesmí být starší 24 
hodin před nástupem a odevzdává se také při nástupu na tábor.

kopii zdravotního průkazu vašeho dítěte. 
zpracování osobních údajů a souhlas se zveřejněním fotografií a 

videa na našem FB profilu a webu Aktivitka.cz 
(náš tiskopis lze stáhnout ZDE), 

potvrzení jsou zde na webu ke stažení. Bez kompletní přihlášky a 
obou platných potvrzení nemůže dítě nastoupit na pobyt. Potvrzení rodičů 
známé též jako Bezinfekčnost se potvrzuje ráno, v den zahájení tábora. 
Nesmí být starší 24 hodin před nástupem a odevzdává se také při 
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Cena a platba za letní dětský tábor
Po zpracování odeslané přihlášky (u nás) a po doručení potvrzujícího emailu 
s pokyny platby (u Vás), máte 
tábora,tj.2 250Kč.Druhá polovina doplatku je 

Individuální domluva je možná.

PLATBY 
1.PLATBA 

2.PLATBA 

 

Storno podmínky
Závaznou přihlášku lze stornovat. A to přes e
závazné přihlášky".  

Storno podmínky jsou nastavené tak, aby chránily 
provozovatele tábora. Storno podmínky jsou závislé na datu, kdy je p
stornován. Před táborem máme už nemalé
poplatek pro provozovatele objektu ubytování)
abychom se nedostali do nezaviněné ztráty.

V minulosti se nám několikrát stalo, že rodiče p
počítalo a pak ve finále na tábor nejely 
využít jiné děti. Rozmysleli jste si přihlášku? Žádný problém. Jen 
zavčasu sdělte :)  

STORNO PODMÍNKY 

Jestliže zjistíte, že po uhrazení zálohy vaše dítě na tábor nemůže jet, je nutno si 
zajistit dalšího náhradníka, nebo záloha propadá, neboť tuto částku již 
čerpáme na potřebné výdaje.

•          V případě že i přes upomínku není v řádném termínu 
doplatek (druhá polovina ceny tábora) za tábor, záloha propadá, 
uhrazenou zálohu nebo uhrazené platby.

•          Při zrušení pobytu do 

•          Při zrušení pobytu do 
důvodech, které nemůže rodič ovlivnit *

•          Po těchto termínech pouze individuální dohody (náhrada účastníka) 

  Aktivitka z. s.
  +420 724 244 019

Cena a platba za letní dětský tábor
Po zpracování odeslané přihlášky (u nás) a po doručení potvrzujícího emailu 

(u Vás), máte 14 dní na uhrazení platby zálohy 
Druhá polovina doplatku je splatná nejpozději do 31.5.2021

uální domluva je možná. 

ČÁSTKY DATA SPLATNOSTI
2 250 Kč Do 14.dnů od potvrzení 

rezervace 
2 250 Kč Do 31.5.2021

 

Storno podmínky 
Závaznou přihlášku lze stornovat. A to přes e-mail s předmětem "Žádost o storno 

sou nastavené tak, aby chránily jak Vás, jako rodiče, tak i nás, jako 
provozovatele tábora. Storno podmínky jsou závislé na datu, kdy je p

ván. Před táborem máme už nemalé náklady (dárečky pro děti, rekvizity, 
poplatek pro provozovatele objektu ubytování) a storno podmínky nám zajistí, 
abychom se nedostali do nezaviněné ztráty. 

V minulosti se nám několikrát stalo, že rodiče přihlásili své děti, měsíce se s nimi 
a pak ve finále na tábor nejely a my zbytečně blokovali místa, která mohla 

využít jiné děti. Rozmysleli jste si přihlášku? Žádný problém. Jen 

že po uhrazení zálohy vaše dítě na tábor nemůže jet, je nutno si 
zajistit dalšího náhradníka, nebo záloha propadá, neboť tuto částku již 
čerpáme na potřebné výdaje. 

V případě že i přes upomínku není v řádném termínu tj.do31.5.2021
ek (druhá polovina ceny tábora) za tábor, záloha propadá, tzn. 

uhrazenou zálohu nebo uhrazené platby. 

obytu do 15.6.2021 se vrací 50 % z celé uhrazené částky

Při zrušení pobytu do 15.7.2021se vrací jen 25 % z ceny a jen při závažných 
důvodech, které nemůže rodič ovlivnit * 

Po těchto termínech pouze individuální dohody (náhrada účastníka) 
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Cena a platba za letní dětský tábor 
Po zpracování odeslané přihlášky (u nás) a po doručení potvrzujícího emailu 

dní na uhrazení platby zálohy – 50 % ceny 
splatná nejpozději do 31.5.2021 

DATA SPLATNOSTI 
Do 14.dnů od potvrzení 
rezervace  

o 31.5.2021 

mail s předmětem "Žádost o storno 

jak Vás, jako rodiče, tak i nás, jako 
provozovatele tábora. Storno podmínky jsou závislé na datu, kdy je pobyt řádně 

(dárečky pro děti, rekvizity, 
a storno podmínky nám zajistí, 

řihlásili své děti, měsíce se s nimi 
a my zbytečně blokovali místa, která mohla 

využít jiné děti. Rozmysleli jste si přihlášku? Žádný problém. Jen nám to prosím 

že po uhrazení zálohy vaše dítě na tábor nemůže jet, je nutno si 
zajistit dalšího náhradníka, nebo záloha propadá, neboť tuto částku již 

31.5.2021uhrazený 
tzn. že nevracíme 

celé uhrazené částky 

ceny a jen při závažných 

Po těchto termínech pouze individuální dohody (náhrada účastníka) - nevrací se nic 



  
 

Storno a změny si prosím dohodněte předem telefonicky. 

 

Při neomluveném nenastoupení dítěte na 

Bohužel, krátce před táborem jsou uhrazené veškeré poplatky za tábořiště, 
nakoupený provozní materiál, dle počtu účastníků objednané potraviny, u partnerů 
dodavatelů nahlášená odběrová množstvím atd., a pokud bychom vr
za pobytový tábor, dostali bychom se do ztráty, která by měla přímý vliv na průběh 
našeho tábora. Nedokážeme ovlivnit zdraví přihlášených dětí ani jiné okolnosti.

Nástup na tábor
Náš tábor začíná organizovaným zahájením vždy v

Tábor se koná dle data, jak je vyhlášen a na základě Vašich závazných přihlášek se 
zavazujete, že dítě řádně nastoupí k pobytu v den a hodinu zahájení a bude 
přítomno až do jeho řádného ukončení

Táborový řád
S ohledem na bezpečnost a pro
táboře náš táborový řád, který zajišťuje slušné chování, bezpečnost, prevenci úrazů 
a nehod, chrání naše vybavení. Táborový řád bude vyvěšen na hlavní nástěnce v 
budově tábora. 

Dítě má právo kdykoliv při svém

Vybavení na tábor
Smluvní podmínky zajišťují, že vybavíte své dítě na tábor vším potřebným, a tudíž 
dítě na tábor nepřijede nevybavené nebo nepřipravené jak k pobytu, tak programu. 
Nejsou zde žádná specifika, nejedná se o žádné nedostupné vybavení či oblečení. 
Doporučené vybavení na tábor naleznete

 

Odjezd z tábora

Odjezd na žádost rodičů

Pokud dítě odjíždí z tábora předčasně na žádost rodičů, a to z 
nevrací se žádná, ani spravedlivá část poplatku.

  Aktivitka z. s.
  +420 724 244 019

Storno a změny si prosím dohodněte předem telefonicky.  

Při neomluveném nenastoupení dítěte na táborový pobyt propadá celá částka.

Bohužel, krátce před táborem jsou uhrazené veškeré poplatky za tábořiště, 
nakoupený provozní materiál, dle počtu účastníků objednané potraviny, u partnerů 
dodavatelů nahlášená odběrová množstvím atd., a pokud bychom vr
za pobytový tábor, dostali bychom se do ztráty, která by měla přímý vliv na průběh 
našeho tábora. Nedokážeme ovlivnit zdraví přihlášených dětí ani jiné okolnosti.

Nástup na tábor 
Náš tábor začíná organizovaným zahájením vždy v pondělí nejpozději do 8:00.

Tábor se koná dle data, jak je vyhlášen a na základě Vašich závazných přihlášek se 
zavazujete, že dítě řádně nastoupí k pobytu v den a hodinu zahájení a bude 
přítomno až do jeho řádného ukončení.  

Táborový řád 
S ohledem na bezpečnost a program dětí a tábora je dítě povinné dodržovat na 
táboře náš táborový řád, který zajišťuje slušné chování, bezpečnost, prevenci úrazů 
a nehod, chrání naše vybavení. Táborový řád bude vyvěšen na hlavní nástěnce v 

Dítě má právo kdykoliv při svém trápení či problému obrátit se na svého vedoucího.

Vybavení na tábor 
Smluvní podmínky zajišťují, že vybavíte své dítě na tábor vším potřebným, a tudíž 
dítě na tábor nepřijede nevybavené nebo nepřipravené jak k pobytu, tak programu. 

ika, nejedná se o žádné nedostupné vybavení či oblečení. 
Doporučené vybavení na tábor naleznete ZDE. 

Odjezd z tábora 

Odjezd na žádost rodičů 

Pokud dítě odjíždí z tábora předčasně na žádost rodičů, a to z jakéhokoli důvodu, 
nevrací se žádná, ani spravedlivá část poplatku. 
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a nehod, chrání naše vybavení. Táborový řád bude vyvěšen na hlavní nástěnce v 

obrátit se na svého vedoucího. 

Smluvní podmínky zajišťují, že vybavíte své dítě na tábor vším potřebným, a tudíž 
dítě na tábor nepřijede nevybavené nebo nepřipravené jak k pobytu, tak programu. 
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Odjezd z důvodu onemocnění

Pokud dítě odjede z tábora z důvodu onemocnění, které se způsobilo až na táboře, 
je rodičům vrácena spravedlivá část poplatku, tj. počet dní do konce tábora * st
(cca. 100 Kč/den). 

Pokud dítě na tábor nastoupilo nemocné a odjíždí v jeho průběhu, rodičům se 
nevrací nic.  

Doprava na tábor
Pořadatel tábora nezajišťuje pro děti organizovanou dopravu. Doprava je tedy 
individuální.  

Návštěvy rodičů na táboře
Na táboře návštěvy rodičů silně nedoporučujeme. Dodržujte prosím toto pravidlo. 
Věřte, že o Vaše děti bude skvěle postaráno.

Zajištěné stravování a pitný režim
Organizátor každému účastníkovi zajišťuje plnohodnotnou, vyváženou a pestrou 
stravu. Jídelníček je složen z dětmi oblíbených jídel. Dětem zajišťujeme pitný režim 
po celý den a stravu 5x denně (snídaně, svačina, oběd 
svačina, večeře - v případě nutnosti i druhá večeře). 

Vaše pochybnosti
Pokud v průběhu tábora máte nějaké pochybn
od toho, abychom Vašim dětem zajistili maximální možnou péči.
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Odjezd z důvodu onemocnění 

Pokud dítě odjede z tábora z důvodu onemocnění, které se způsobilo až na táboře, 
je rodičům vrácena spravedlivá část poplatku, tj. počet dní do konce tábora * st

Pokud dítě na tábor nastoupilo nemocné a odjíždí v jeho průběhu, rodičům se 

Doprava na tábor 
Pořadatel tábora nezajišťuje pro děti organizovanou dopravu. Doprava je tedy 

Návštěvy rodičů na táboře 
táboře návštěvy rodičů silně nedoporučujeme. Dodržujte prosím toto pravidlo. 

Věřte, že o Vaše děti bude skvěle postaráno. 

Zajištěné stravování a pitný režim
Organizátor každému účastníkovi zajišťuje plnohodnotnou, vyváženou a pestrou 

složen z dětmi oblíbených jídel. Dětem zajišťujeme pitný režim 
po celý den a stravu 5x denně (snídaně, svačina, oběd – polévka, hlavní jídlo, 

v případě nutnosti i druhá večeře).  

Vaše pochybnosti 
Pokud v průběhu tábora máte nějaké pochybnosti, neváhejte se nám ozvat. Jsme tu 

abychom Vašim dětem zajistili maximální možnou péči.  
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Pokud dítě odjede z tábora z důvodu onemocnění, které se způsobilo až na táboře, 
je rodičům vrácena spravedlivá část poplatku, tj. počet dní do konce tábora * strava 

Pokud dítě na tábor nastoupilo nemocné a odjíždí v jeho průběhu, rodičům se 

Pořadatel tábora nezajišťuje pro děti organizovanou dopravu. Doprava je tedy 

táboře návštěvy rodičů silně nedoporučujeme. Dodržujte prosím toto pravidlo. 

Zajištěné stravování a pitný režim 
Organizátor každému účastníkovi zajišťuje plnohodnotnou, vyváženou a pestrou 

složen z dětmi oblíbených jídel. Dětem zajišťujeme pitný režim 
polévka, hlavní jídlo, 

osti, neváhejte se nám ozvat. Jsme tu 


