VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Letních táborů pořádaných Spolkem Opárenské legendy.
1. Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na akci pořádanou Spolek Opárenské legendy (dále jen akce).
Podáním přihlášky se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z
těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi pořadatelem akce a rodičem (zákonným zástupcem) je
rekreační pobyt dítěte na akci. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce),
poskytovatelem SPOLEK OPÁRENSKÉ LEGENDY (dále jen Spolek), zapsaný u Krajského soudu Ústí nad Labem,
v oddílu L, vložce číslo 8779, se sídlem: Školní 190 190, 417 03 Dubí - Mstišov, IČ 026 00129. Spolek prohlašuje, že
je oprávněno k provozování a pořádání akcí pro děti a mládež.
2. Účastníkem akce se rozumí osoba, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na akci a
cena byla uhrazena v souladu s pokyny akce. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou
starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných
smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a Spolkem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem
podáním přihlášky na akci zákonným zástupcem.
3. Účastník akce je povinen dodržovat řád akce (Táborový řád), režim dne a pokyny vedoucího akce a dalších
vedoucích.
Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků akce. Účastník je povinen zdržet se chování, které
může poškozovat ostatní účastníky dětské rekreace. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem
akce si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z akce a uplatnit příslušný stornovací poplatek (v takovém případě je
zákonný zástupce povinen si dítě v místě konání akce převzít do 24 hodin po telefonickém upozornění). V případě, že
tak zákonný zástupce neučiní, odpovídá za škodu tímto způsobenou. Účastník akce je povinen šetřit majetek Spolku i
ostatních, bez povolení nesmí vstupovat do cizích pokojů, stanů, prostorů, kde jsou nemocní a do provozních
prostorů.
4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na akci seznámit dítě přiměřeným způsobem s řádem akce a
to zejména s následujícími body:
a) Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora. Při pohybu v
lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či
určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa (ošetřovna, kuchyň,
sklady, apod.).
b) Soukromí – Děti musí respektovat soukromí, obytné prostory ostatních dětí, obytné a pracovní prostory vedoucích,
obytné prostory jiných hostů areálu.
c) Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích – Táborový řád, nástupy, režim dne, noční klid apod.
d) Hygiena – Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, umývárny, obytné
prostory, kontrola pořádku, pořádek v místě akce, mytí rukou, převlékání se, nakládání s mokrými věcmi, apod.
e) Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu nebo
zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je
nutné oznámit a předat zdravotníkovi ihned při zahájení akce. Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi,
klíšťata odstraňuje pouze zdravotník a zajišťuje jejich evidenci.
f) Strava – Zákaz sběru lesních plodů. Dbát na dodržování pitného režimu.
g) Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
h) Bezpečnost – Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při
hrách, dbát pokynů o pohybu cizích lidí v prostorách akce a při hrách. Při nálezu nebezpečných předmětů
(zejména nábojnic, pyrotechniky a zbraní) se nesmí těchto předmětů dotýkat ani je zvedat a jsou povinny
nahlásit nález vedoucímu, případně jiné dospělé osobě. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez
dohledu vedoucích.
i) Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a
nesmí užívat sprostá slova.
j) Šikana, násilí – V případě násilí, šikany, sexuálního obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli
dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).
5. Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že Spolek z pedagogických důvodů nedoporučuje návštěvy
na akcích. Vzhledem k programu nezaručujeme přítomnost dítěte v průběhu neohlášené návštěvy.
6. Spolek výslovně upozorňuje, aby účastník akce nevozil na akci mobilní telefon, jinou drahou elektroniku,
fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru ubytování nezodpovídá Spolek za
případné ztráty nebo poškození. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, je povinen si cenné věci a peníze
uschovat prostřednictvím vedoucího oddílu, který zajistí bezpečné uschování mu svěřených věcí, v jiném případě
Spolek neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí dítěte.
7. Podmínkou přijetí zájemce na akci je zákonným zástupcem podána závazná přihláška, zaplacení akce a
předání aktuální nástupní a lékařské dokumentace účastníka a přijmutí všeobecných podmínek. Aktuální nástupní
dokumentací se rozumí: vyplněný dotazník, potvrzení od lékaře o schopnosti dítěte účastnit se tábora, potvrzení o
bezinfekčnosti, průkaz pojištěnce, popřípadě zdravotní a očkovací průkaz (pouze originál - kopie nejsou akceptovány
u lékaře), originál přihlášky.

Každý účastník obdrží v dostatečném předstihu před nástupem na tábor podrobné pokyny pro rodiče, kde budou
mimo jiné příslušné formuláře.
8. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu
ohrožení účastníka akce, či zúčastněného kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční
důsledky.
9. Účastník akce je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na akci. V případě, že účastník akce nebude mít
potřebné vybavení dle doporučeného seznamu, může hlavní vedoucí akce nezbytně nutné vybavení zakoupit a
zákonným zástupcům předat k proplacení. (doporučený seznam vybavení bude součástí pokynů pro rodiče)
10. Cenové podmínky a způsob úhrady: Spolek má právo na zaplacení ceny akce k datu uvedeného v přihlášce.
Spolek může požadovat zaplacení zálohy. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze
posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a Spolek může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení
od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. Cena akce (poplatek za pobyt)
nezahrnuje náklady spojené s vyšetřením, ošetřením nebo hospitalizací u lékaře (regulační poplatek, doplatek za
předepsané léky a podobně). Pokud takové náklady spolku vzniknou, je Spolek oprávněn částku požadovat po
rodičích proti předloženému daňovému dokladu.
11. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem akce od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se
provádí písemně elektronickou poštou na adresu Spolku (michal.arnold@oparno.eu) a je stornován ke dni, v němž
byla pošta doručena. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na akci nebo v případě předčasného ukončení
rekreačního pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodech 12–14 těchto smluvních podmínek.
12. Výše stornovacího poplatku:
a) 30 % z ceny při stornu 60-80 dní před nástupem na akci,
b) 50 % z ceny při stornu 40-59 dní před nástupem na akci,
c) 80 % z ceny při stornu 20-39 dní před nástupem na akci
d) 100 % z ceny při stornu 0-19 dní před nástupem na akci nebo v průběhu akce.
13. Spolek má právo odečíst stornovací poplatek od složené zálohy, či zaplacené ceny. Pokud nebyla záloha či cena
uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů. Pokud tak
neučiní, může být storno poplatek vymáhán právní cestou, přičemž smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve
výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Výše uvedené storno poplatky se vztahují i na zrušení,
nenastoupení či ukončení pobytu z důvodu porušení řádu akce.
14. V případě onemocnění během akce, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na akci, bude
vrácena část poplatku za pobyt se storno poplatkem ve výši 50 % z ceny neuskutečněné části pobytu. Výpočet se
provede jako 50 % z poplatku za každý nezapočatý den pobytu. Poplatek za den pobytu se vypočte jako zlomek 1/X
(kde X je celkový počet dnů akce) celkového poplatku za pobyt.
15. V případě přerušení pobytu z důvodů, které prokazatelně nejsou na straně Spolku nebude vrácena žádná část
poplatku za pobyt. Stejně tak nebudou účtovány žádné storno poplatky. Příklady pro uplatnění tohoto bodu:
- zdravotní stav neslučitelný s pobytem na akci, se kterým dítě prokazatelně na akci nastoupilo (vši, infekční
onemocnění a podobně – zdravotní stav při nástupu je kontrolován zdravotním personálem tábora hned první
den). Bezproblémový zdravotní stav při nástupu na tábor stvrzuje závazně zákonný zástupce svým podpisem
na formuláři bezinfekčnosti.
- stýskání
- předčasný odjezd z rodinných důvodů či za jinými aktivitami dítěte, a to i předem ohlášený
- prokazatelné porušení táborového řádu dítětem
16. Zákonný zástupce má právo na vyžádání nahlédnout do dokumentace akce, přičemž osobní údaje chráněny
v souladu se zákonem.
17. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a podpisem o přijetí všeobecných podmínek stvrzuje, že se
seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti
tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.
18. Řád akce (Táborový řád) a všeobecné podmínky akcí Spolku jsou uvedeny na webových stránkách
www.oparno.eu a na požádání v místě konání tábora.
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