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ORG
GANIZAČN
NÍ ŘÁD PŘ
ŘÍLEŽITOS
STNÝCH AKTIVIT
A
(A
AKCÍ)
I.
1.
2.

II.

Nabídka příležitosttných aktiv
vit
Příležitostné
é aktivity organ
nizuje SVČ Klíč FM průběžn
ně celoročně.
Termíny, ná
ázvy, místa konání
k
a prog
gramy plánovvaných příležittostných aktiv
vit se mohou změnit, dle aktuálního po
očtu
zájemců o je
ednotlivé aktivvity a jiných ne
epředvídatelnýých okolností (např. onemoc
cnění vedoucíích, stav prosttor apod.).

Vysvětle
ení pojmů

1.

Příležitostn
ná aktivita (dá
ále jen akce)
Akce probíh
há v předem určeném místě
ě a v předem u
určeném termíínu.

2.

Organizátor příležitostn
né aktivity (dá
ále jen organizzátor)
ko volného ččasu Klíč, přís
spěvková org
ganizace. Na jednotlivých akcích zastu
upují
Organizátorrem akce je vždy Středisk
organizátora
a jednotliví hla
avní organizáto
oři, které vede
ení organizace
e SVČ Klíč FM
M vždy určí přeedem.

3.

Zákonný zá
ástupce
Zastupování dítěte je so
oučástí rodičo
ovské zodpovvědnosti dle § 31 a následujících Zákoona o rodině. Pouze záko
onný
ůže za zájemcce či účastník
ka jednat (přih lásit, odhlásit,, převzít, předat apod.) S žáádnými jinými osobami nebude
zástupce mů
organizátor jednat a neum
možní jim k účastníkům akcíí přístup.
astníkem stav
ví prarodiče ne
ebo teta a stre
ejda, protože se
s chtějí podívvat. Budou-li se
s dožadovat, aby
Příklad: Na akci se za úča
o svolení zákon
nného zástupce toto organiizátor akce ne
eumožní.
byl s nimi úččastník pištěn domů, bez prrokazatelného

4.

Osoba zasttupující zákon
nného zástup
pce
Chce-li záko
onný zástupce
e přenést práv
va a povinnostti vůči organizátoru akce na nějakou jinouu osobu, musíí tento projev vůle
v
učinit písem
mně. Tento do
okument musí obsahovat zzcela jasné označení zastu
upující osoby,, potřebné ko
ontaktní údaje
e na
zastupující osobu, výčett činností, ke
e kterým je zastupující osoba
o
oprávně
ěna, místo a datum seps
sání dokumentu,
vlastnoručníí podpis.
Typickým přříkladem je, že
ž zákonní zá
ástupci (rodiče
e) účastníka odjedou
o
na do
ovolenou a řeešení jednotliv
vých kroků ko
olem
akce se ujím
mají prarodiče
e. Tato situace
e je možná, a
ale zákonný zástupce musíí organizátoro vi písemně oz
známit, kdo bude
b
jejich zastup
pující osobou a ke kterým činnostem
č
jej oprávnil napřř. (předání dítě
ěte, převzetí ddítěte, vyzvedn
nutí dítěte z akce
a
apod.)

5.

akci (dále jen
n zájemce)
Zájemce o a
Zájemcem je dítě, jehož zákonný
z
zástu
upce dal zřete
elně najevo zá
ájem, aby se zúčastnilo
z
akcce (podal přihlášku, předbě
ěžně
např. telefoniccky, e-mailem apod.).
se přihlásil n
Zájemcem o akci se může
e stát pouze dítě,
d
které splň
ňuje požadavk
ky, které jsou na účastníky aakce kladeny (věk, schopno
osti,
dovednosti a
apod.) Výjimku může udělit pouze hlavní organizátor.

6.

Účastník ak
kce (dále jen účastník)
ú
Účastníkem se zájemce stává až po odevzdání
o
řád
dně vyplněné a zákonným zástupcem ppodepsané přiihlášky a řádn
ném
zaplacení ce
elé ceny za akkci.
Účastníkem akce se mů
ůže stát pouz
ze zájemce, kkterý splňuje veškeré pod
dmínky dané tábora. Jedná se zejména o
ěkové, zdravo
otní a fyzické zdatnosti.
z
Povvolit výjimku může
m
pouze hla
avní organizáttor akce.
podmínky vě
Upozornění:
í: Má-li zájem
mce o akci na
ařízený nějakýý zvláštní rež
žim (např. poh
hybový, dietníí, kontroly u lékaře apod.)), je
zákonný zá
ástupce tyto skutečnosti
s
po
ovinen označiit v příslušném
m dokumentu, ale ještě přředtím účast zájemce na akci
a
zkonzultova
at s hlavním orrganizátorem.
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7.

Zodpovědn
ná osoba (pře
edávání účastn
níků)
Hlavní orga
anizátor akce předem určí zodpovědnou
u osobu (zod
dpovědné oso
oby), které moohou od záko
onného zástupce
přebrat účasstníka akce přři jejím zahájení tábora a za
ase jej předat zákonnému
z
zá
ástupci při jejím
m ukončení.

8.

Zahájení ak
kce
Akce je pro účastníka zah
hájena na před
dem určeném místě v přede
em určeném čase.
č

9.

Ukončení a
akce
Akce je pro účastníka uko
ončena na pře
edem určeném
m místě v před
dem určeném čase.
č

III.. Povinnos
sti a práva
a organizáto
ora akcí
rganizátor je p
povinen:
Org
1. zajistit p
pro pořádání akce
a
kvalifikov
vané personállní obsazení, dle
d platných le
egislativních ppředpisů,
2. zajistit p
pro akci vhodn
né místo a stra
avování v sou
uladu s platným
mi hygienickým
mi normami a platnou legislativou,
3. okamžittě zrušit akci, zjistí-li, že prrostředí, ve ktterém se akce
e koná, se sta
alo nevyhovujíícím pro tento
o typ aktivity, byly
b
porušen
ny hygienické
é či legislativní normy, či byy mohli být úč
častníci ohrož
ženi na zdravví a bezpečnosti a nelze-li tuto
skutečn
nost napravit,
4. po celou dobu konán
ní akce maximálně dbát na b
bezpečnost a ochranu zdrav
ví účastníků i personálu akc
ce,
5. vydat zzákonnému zá
ástupci po sko
ončení akce p
potvrzení o úč
časti účastníka
a na akci, přeed zahájením akce potvrzen
ní o
řádném
m podání přihllášky na akci, po úhradě cceny nebo jejjí části potvrz
zení o této skkutečnosti, po
ožádá-li jej o toto
zákonný zástupce (jedná se zde zejména o p
potvrzení pro potřeby příspěvku zaměstnnavatele, sociálních příspě
ěvků
apod.).
Org
rganizátor má
á právo:
1. nepřijmout na akci přřihlášku zájem
mce, který nesp
plňuje podmín
nky pro přijetí na akci (např. věk, zdravotn
ní stav apod.),
olit nástup na akci účastníku, který vešškeré podmínk
ky pro přijetí na akci dřívee splnil, ale tyto
t
se k term
mínu
2. nepovo
zahájen
ní akce změn
nily tak, že se stal účastn
ník neschopný
ým se akce zúčastnit (na př. změny zd
dravotního sta
avu,
účastník přišel do styyku s infekcí, nebyly
n
dodányy všechny potřřebné dokume
enty apod.),
účast během akce účastnííku, u kterého
o se podmínky během ak
kce změnily taak, že se sta
al účasti na akci
a
3. zrušit ú
neschopným (např. změny
z
zdravottního stavu, úrrazy, psychick
ký stav, chová
ání apod.),
4. nahradiit zájemce o akci,
a
který v daných
d
termín
nech neučinil všechny
v
potře
ebné úkony k tomu, aby se
e stal účastníkkem
akce, jin
ným zájemcem
m (např. nedo
odal přihlášku, neuhradil cen
nu apod.),
5. zrušit a
akci, nepodařří-li se mu jejj naplnit min imálním počtem účastníků
ů, na který ka
kalkuloval cen
nu a hrozila-lii by
uspořád
dáním takovétto akce organizátoru ekono mická škoda.

IV. Povinnos
sti a práva
a zákonného zástupce
e
Zák
konný zástup
pce je povine
en:
1. v termín
nech daných organizátorem
o
m přihlásit dítě
ě podáním řád
dně vyplněné závazné přihl ášky, která je
e vytvořena přřímo
pro tentto účel (je-li tře
eba se na akc
ci přihlašovat),, a cenu akce uhradit dle po
okynů,
2. zajistit p
předání účasttníka zodpovědné osobě, a to buď osobn
ně, nebo jím předem
p
určenoou osobou, ne
ebo může necchat
přijít úččastníka bez doprovodu, ale tuto sku
utečnost je povinen
p
předem oznámit organizátorovi akce (je-lii to
vyžadovváno),
3. při ukon
nčení akce za
ajistit každý převzetí účastn íka od zodpov
vědné osoby, a to buď osobbně, nebo jím předem určenou
osobou. Pokud záko
onný zástupce
e označil v přiihlášce, že úč
častník může po akci odchházet samosta
atně, opustí te
ento
akci po skončení bezz doprovodu,
at organizátorra o všech změ
ěnách, týkajíc
cích se účastníka (zdravotníí stav, styk s in
nfekcí apod.),
4. neprodlleně informova
Zák
konný zástup
pce má právo
o:
1. na zruššení přihlášky účastníka a vrácení
v
celé u
uhrazené částtky, změní-li organizátor
o
akc
kci nebo její zá
ásadní avizovvané
parame
etry (např. změ
ěna termínu),
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2.
3.
4.
5.

na zruššení přihlášky účastníka a vrácení
v
celé u
uhrazené částtky, neprobíhá
á-li akce ve vyyhovujících po
odmínkách (na
apř.
nevhodné hygienické
é podmínky, ne
edostačující p
personální zab
bezpečení apo
od.),
p
výši, dojd
de-li ke zrušen
ní akce ze stra
any organizátoora z jakýchkoliv důvodů,
na vráccení uhrazené ceny akce v plné
být před
dem seznáme
en s personáln
ním obsazením
m akce,
na inforrmace, které se
s bezprostřed
dně týkají akce
e (rámcový prrogram akce, termíny
t
a místta zahájení a ukončení apod
d.).

V. Zodpově
ědnost orga
anizátora za
z účastník
ka akce
1.
2.
3.
4.

Organizátorr je za účastníka tábora pln
ně zodpovědn ý pouze v době jejího trván
ní, tj. v době ood zahájení akce
a
po ukonččení
akce.
ný pouze za úč
častníky akce
e, nikoliv za zá
ájemce o akce.
Organizátorr je zodpovědn
Organizátorr je za účastn
níka zodpověd
dný až po jeh
ho předání zákonným zástu
upcem organizzátoru při zah
hájení akce nebo
poté, co se účastník na akkci dostaví.
nou zodpověd
dnost za účasttníka v době před zahájeníím akce a po jejím ukonče
ení. V případě, že
Organizátorr nenese žádn
organizátor nedodrží před
dem avizovan
né termíny za hájení a ukon
nčení akce, prrotože je nem
mohl předvídatt a nemohl s nimi
n
mit zákonné zástupce
z
(nap
př. typicky zpo
oždění autobu
usu s dětmi na
a cestě v doprravní zácpě), je organizátorr za
včas seznám
účastníky na
adále zodpově
ědný, tedy i po
o předem avizzovaném termínu.

VI. Cena za akci a slev
vy
1.

Cena za akcci je stanovena organizátore
em akce na ka
aždou akci zvlášť a je součá
ástí veřejné naabídky akcí, tak aby měl ka
aždý
zájemce mo
ožnost se s ce
enou snadno seznámit.
s
nu akce nákla
adově na určitýý předpokláda
aný počet účas
stníků.
2. Organizátorr stanovuje cen
e nezahrnuje komerční
k
zisk..
3. Organizátorr do ceny akce
e cena akce je
e součástí nab
bídky akce.
4. Co zahrnuje
o
5. Cena za akcci zahrnuje režžijní náklady organizátora.
pesné pro účastníka akce.
6. V ceně neníí zahrnuto kap
bor je konečn
ná a po zákon
nném zástupcci již organizá
átor nesmí vyž
žadovat žádnné další finanč
ční ani materiiální
7. Cena za táb
prostředky s výjimkou příípadů, kdy by skutečnost, žže cena ještě není konečná
á, byla u cenyy akce zřeteln
ně uvedena nebo
kdyby se na
a dalších finančních či materiálních plněníích organizáto
or a zákonný zástupce
z
dohoodli.
8. Organizátorr neposkytuje z ceny akce žádné sociální slevy.
c
akce pou
uze v závažný
ých případech (např. onemoocnění účastníka během akkce),
9. Organizátorr může poskytnout slevu z ceny
pouze ve výýši tzv. ušetřen
ných nákladů a pouze, je-li tto možné.
Vysvětlení: Ušetřenými náklady
n
máme
e na mysli ná
áklady, které skutečně uše
etříme tím, žee účastník na akci není. Např.
N
hem akce tak
k, že je organ
nizátor nucen mu účast na
a akci ukončitit dříve, rozum
mí se ušetřen
nými
onemocní-li účastník běh
náklady nesspotřebované jídlo, které se podařilo od
dhlásit (je-li to
o možné), dále
e je ušetřeným
m nákladem např.
n
vstupné
é na
hrad, kde ú
účastník nebyyl, protože již byl doma. O ušetřený nák
klad (myšleno
o ušetřené ceestovné) se v žádném příp
padě
nejedná, ne
ezúčastní-li se
e účastník nap
př. výletu obje
ednaným autobusem, protož
že skutečnostt, jestli účastn
ník autobusem
m jel
nebo ne žá
ádným způso
obem neovliv
vní cenu dop
pravy. V přípa
adě jízdy nap
př. vlakem zaa standardní jízdenku byy se
samozřejmě
ě o ušetřený náklad
n
jednalo.
Slevu z cen
ny akce tedy není
n
v žádném
m případě mo
ožné vypočíttat způsobem
m, že se cena akce vydělí počtem
p
dní ne
ebo
hodin trván
ní akce a náslledně se tentto výsledek vy
vynásobí počttem dní nebo
o hodin, kteréé účastník na akci nebyl.
p
pou
uze na základ
dě písemné žá
ádosti zákonné
ého zástupce.
10.. Veškeré slevy je možné poskytnout

VIII. Závazná přihláška
1.
2.

Teleefon:
Fax
x:

Závazná přihláška musí být podána, je-li to na p
příslušné akci vyžadováno.
v
astníka, jeho zákonného
z
zá
ástupce a akce
ce, na kterou se
s hlásí. Záko
onný
Závazná přihláška slouží k jasné identifikaci úča
é přihlášce stv
vrzuje svým p
podpisem, že četl
č tento orga
anizační řád a že proti něm
mu nemá výhra
ady.
zástupcce na závazné
Dále je na závazné přihlášce uvedena cena za
a akci a variabilní symbol, pod kterým jee účastník evidován v systé
ému
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3.
4.

organizzátora. Součásstí závazné přihlášky
p
je i kompletní příkaz k úhradě
ě, pomocí kteerého může zákonný zástu
upce
provéstt platbu bezho
otovostním pla
atebním stykem
m.
Podáním závazné přihlášky
p
se zákonný
z
zásttupce zavazujje uhradit přííslušnou cenuu za akci a dodržet všecchny
stanove
ené podmínkyy.
Před po
odáním řádně
ě vyplněné zá
ávazné přihláššky je na dítě
ě organizátorem pohlíženoo pouze jako na předběžného
zájemce
e a v případě
ě naplnění kap
pacity dané a kce si organiz
zátor vyhrazujje právo, takoového zájemc
ce nahradit jin
ným,
který po
odá řádně vyp
plněnou závaz
znou přihlášku .

VIIII. Přihlášky, platby, storno poplatky
Zájemce se stává účastnííkem akce až po odevzdáníí řádně vyplně
ěné přihlášky a zaplacení přříslušné ceny.
Cenu akce je nutno uhrad
dit v termínu, který
k
je u každ
dé akce uvede
en.
u. V tomto pří padě si organ
nizátor vyhraz
zuje právo dáát přednost zá
ájemci, který akci
a
Cenu za akkci lze uhraditt i po termínu
uhradí dříve
e.
erý podal, ale neuhradil v daném termínu
u cenu v plné výši,
v
považuje
e organizátor zza nepřihlášen
ného.
4. Zájemce, kte
e, účastník z akce
a
do jedno
oho týdne před
d zahájením akce,
a
může mu
m být naúčtovván storno po
oplatek ve výši 30
5. Odhlásí-li se
% z ceny akkce.
e účastník z akce
a
dva dny před zahájeníím akce, může mu být naúčtován stornoo poplatek ve výši 50 % z ceny
c
6. Odhlásí-li se
akce.
ní účastníka v den zahájeníí akce nebo p
při předčasném
m ukončení ak
kce si organizáátor vyhrazuje
e právo na sto
orno
7. Při odhlášen
poplatek ve výši 100 %. Zůstává
Z
zde možnost
m
slevy z ceny uveden
ná v kapitole Cena
C
za akci a slevy.
účastníka hrad
dit cenu akce nebo její čásst zaměstnava
atel zákonného
o zástupce, jee tento povine
en u organizáttora
8. Bude-li za ú
účast na akcci písemně ob
bjednat a v této
o objednávce zřetelně určit, jakou částku mu má organnizátor fakturo
ovat.
u na zaměstna
avatele zákon
nného zástupc
ce pouze v přřípadě, že bud
de mít k dispo
ozici
9. Organizátorr je povinen vyystavit fakturu
písemnou objednávku s ja
asným označe
ením akce, úččastníka, zákonného zástupce a částky, kkterá má být fa
akturována.
a akci nebo její části bude ccena vrácena tomu, kdo ji uhradil.
10.. V případě vrrácení ceny za
1.
2.
3.

IX. Vybaven
ní na akci
1.
2.
3.
4.

Účastníci musí být vhodně oblečeni a obuti
o
(vzhledem
pod.).
m k počasí ap
Nedoporuču
ujeme dávat účastníkům s sebou
s
cennostti, vysoké částtky peněz, mo
obilní telefony apod.
Účastník u ssebe musí vžd
dy mít průkazk
ku zdravotní p
pojišťovny. Tutto lze odevzda
at zodpovědnéé osobě při za
ahájení akce.
Vzhledem k různorodosti programů jednotlivých akcíí se mohou vy
yskytnout i spe
eciální požadaavky na vybave
ení účastníků..

gr. Petra Vlkoššová, ředitelka
a SVČ Klíč FM
M, v. r.
Mg
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