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ORGANIZAČNÍ ŘÁ
ÁD POBYT
TOVÝCH TÁBORŮ
T
I.

Nabídka
a pobytových táborů

1.

Nabídku po
obytových tábo
orů vydává SV
VČ Klíč FM v ttermínu leden – březen.

2.

Termíny, n
názvy, místa konání a pro
ogramy plánovvaných pobyttových táborů
ů se mohou změnit, dle aktuálního
a
po
očtu
zájemců o jjednotlivé tábo
ory a jiných ne
epředvídatelnýých okolností (např. onemocnění vedoucíích, stav prosttor apod.).

II.
1.

Vysvětle
ení pojmů
Organizáto
or tábora a hllavní vedoucíí (dále jen org
ganizátor)
Organizátorem tábora je
e vždy Středis
sko volného ča
anizace. Na jeednotlivých táborech zastup
pují
asu Klíč, příspěvková orga
avní vedoucí, které organizzátor jmenuje do
d funkce hlav
vního vedoucíího jmenovacíím dekretem.
organizátorra jednotliví hla

2.

Zákonný zzástupce
ní dítěte je so
oučástí rodičo
ovské zodpovvědnosti dle § 31 a násled
dujících Zákoona o rodině. Pouze zákon
nný
Zastupován
zástupce m
může za záje
emce či účasttníka jednat ((přihlásit, odh
hlásit, převzít, předat apodd.) S žádnými jinými osoba
ami
nebude org
ganizátor jedna
at a neumožní jim k účastnííku tábora přís
stup.
Příklad: Na
a tábor se za
a účastníkem
m staví prarod
diče nebo tetta a strejda, protože zrovvna jedou oko
olo. Budou-li se
dožadovat, aby byl s nim
mi účastník puštěn mimo táb
bor, že si zaje
edou do blízké
ého městečka na oběd, bez
z prokazatelné
ého
upce toto organizátor tábora
a neumožní.
svolení zákkonného zástu

3.

stupující záko
onného zástu
upce
Osoba zas
Chce-li zákkonný zástupcce přenést prá
áva a povinnossti vůči organizátoru tábora
a na nějakou j inou osobu, musí
m
tento pro
ojev
vůle učinit písemně. Ten
nto dokument musí obsaho
ovat zcela jasn
né označení zastupující
z
osooby, potřebné
é kontaktní údaje
ující osobu, výýčet činností, ke kterým je
e zastupující osoba oprávn
něna, místo a datum seps
sání dokumen
ntu,
na zastupu
vlastnoručn
ní podpis.
Typickým p
příkladem je, že zákonní zástupci
z
(rodiiče) účastníka
a odjedou v době
d
trvání táábora na dov
volenou a řešení
jednotlivých
h kroků kolem
m tábora se ujjímají prarodičče. Tato situace je možná, ale zákonný zástupce mus
sí organizátorrovi
písemně ozznámit, kdo bude
b
jejich zas
stupující osob
bou a ke který
ým činnostem
m jej oprávnil nnapř. (předání dítěte, převzzetí
dítěte, vyzvvednutí dítěte z tábora v příp
padě předčasn
ného odjezdu
u apod.). K disp
pozici je formuulář organizátora tábora.

4.

Zájemce o tábor (dále je
en zájemce)
ož zákonný zástupce
z
dal zřetelně naje
evo zájem, ab
by se zúčasttnilo tábora (podal
(
přihláššku,
Zájemcem je dítě, jeho
apř. telefonicky
y, e-mailem a pod.).
předběžně se přihlásil na
m
stát pouz
ze dítě, které absolvovalo docházku do 1. třídy záklaadní školy, ne
ení-li tábor přímo
Zájemcem o tábor se může
dším dětem nebo
n
například
d rodičům s d
dětmi. Výjimku
u může udělit pouze hlavnní vedoucí táb
bora, ale v tom
mto
určen mlad
případě mu
usí dítě v době
ě zahájení tábo
ora dosáhnou
ut minimálně 5 let.

5.

ábora (dále je
en účastník)
Účastník tá
Účastníkem
m se zájemce stává až po odevzdání
o
řád ně vyplněné a zákonným zástupcem poddepsané přihlá
ášky, závazné
ého
pokynu dětského lékaře, že je zájemce
e schopen se tábora zúčasttnit a řádném zaplacení
z
celéé ceny tábora.
m tábora se může
m
stát pouze zájemce, kkterý splňuje veškeré podm
mínky danéhoo tábora. Jedn
ná se zejména
ao
Účastníkem
podmínky vvěkové, zdravo
otní a fyzické zdatnosti. Povvolit výjimku může
m
pouze hlavní vedoucí tábora.
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Upozornění: Má-li zájem
mce o tábor nařízený nějakký zvláštní rež
žim (např. poh
hybový, dietníí, kontroly u lékaře
l
apod.),, je
ástupce tyto skutečnosti
s
po
ovinen označitt v táborových
h dokumentech
h, ale ještě přředtím zkonzu
ultovat s hlavn
ním
zákonný zá
vedoucím. Organizátor se
s zpravidla pokusí najít pro
o takového zá
ájemce vhodný tábor, na ktterém by se dal
d zvláštní režžim
Toto není možžné na všech táborech.
t
aplikovat. T
6.

Zodpovědn
ná osoba (pře
edávání účasttníků)
Hlavní vedoucí tábora předem
p
určí zodpovědnou osobu (zodp
povědné osob
by), které moohou od záko
onného zástup
pce
přebrat úča
astníka tábora při zahájení tábora a zase jej předat zák
konnému zástu
upci při ukonče
čení tábora.

7.

ábora
Zahájení tá
Tábor je pro účastníka zahájen na předem
p
určen ém místě (ob
bvykle místo odjezdu
o
určenného dopravn
ního prostředkku),
v předem u
určeném čase (obvykle čas srazu na místtě odjezdu) přředáním účasttníka zákonnýým zástupcem nebo zákonným
zástupcem určenou osob
bou předem urrčené zodpově
ědné osobě.

8.

Ukončení ttábora
Tábor je prro účastníka ukončen na předem
p
určen
ném místě (ob
bvykle místo příjezdu
p
určenného dopravn
ního prostředkku),
v předem u
určeném čase
e (obvykle čas příjezdu urrčeného dopra
avního prostře
edku) předán ím účastníka předem urče
ené
zodpovědné osoby zákon
nnému zástup
pci nebo zákon
nným zástupc
cem pověřené osobě.

III. Povinno
osti a práva
a organizáttora táborů
ů
Orrganizátor je povinen:
1.

ovat zákonné
ého zástupce nejméně jede
en měsíc pře
ed zahájením tábora o term
mínech a mís
stech zahájen
ní a
informo
ukonče
ení tábora, slo
ožení týmu táborových praccovníků, zodp
povědné osob
bě, se kterou ssi předávají účastníky
ú
tábo
ora,
rámcovvém programu
u tábora, potře
ebném vybave
ení účastníka pro táborový pobyt. Výše uuvedené inform
mace mohou být
poskytnuty zveřejněním na webov
vých stránkách
h www.klicfm.cz, na informa
ační schůzce ppro zákonné zástupce
z
(koná-li
mailem, telefo
onicky nebo píísemně,
se), e-m

2.

zajistit pro pořádání tábora kvalifikované perso
onální obsazen
ní, dle platnýc
ch legislativnícch předpisů (v
vedoucí, kuchaři,
otník apod.),
zdravo

3.

zajistit pro táborovýý pobyt vhodné místo, ub
bytování a strravování v souladu s platnýými hygienick
kými normami a
u legislativou,
platnou

4.

okamžžitě zrušit tábor, zjistí-li, že prostředí,
p
ve kkterém se tábo
or koná, se sta
alo nevyhovujíícím pro tento
o typ aktivity, byly
b
poruše
eny hygienické
é či legislativn
ní normy, či byy mohli být úč
častníci ohrož
ženi na zdravíí a bezpečnos
sti a nelze-li tuto
skutečnost napravit.. V tomto příp
padě je organ
nizátor povinen zajistit doprravu účastníkků zpět domů a jejich předání
ným zástupcům,
zákonn

5.

před za
ora zajistit pro
o účastníky tá
ábora odborno
ou lékařskou péči
p
a případnnou součinnos
st integrované
ého
ahájením tábo
záchra
anného systém
mu (organizáto
or před zaháje
ením tábora ohlásí,
o
v soula
adu s platnou legislativou, konání
k
tábora na
přísluššné hygienické
é stanici, policii a hasičům. D
Dále předem kontaktuje
k
nejbližšího lékaře
ře a oznámí mu
m konání tábo
ora,
mocnice, lékařřská pohotovo
ost a jejich provozní dobu.),
zjistí, kkde se nacházzí nejbližší nem

6.

po celo
ou dobu konán
ní tábora maximálně dbát n a bezpečnost a ochranu zdraví účastníkůů i personálu tábora,
t

7.

vydat zákonnému zástupci
z
po skončení
s
tábo
ora potvrzení o účasti úča
astníka na tábboře, před za
ahájením tábo
ora
ení o řádném podání přihlá
ášky na tábor, po úhradě ce
eny nebo její části
č
potvrzenní o této skute
ečnosti, požádá-li
potvrze
jej o to
oto zákonný zástupce
z
(jedn
ná se zde zej
ejména o potv
vrzení pro potřeby příspěvkku zaměstnav
vatele, sociálních
příspěvvků apod.).
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Orrganizátor má
á právo:
1.

nepřijm
mout na táborr přihlášku zá
ájemce, který nesplňuje po
odmínky pro přijetí na tábbor (např. věk
k, zdravotní stav
s
apod.),

2.

olit odjezd na
a tábor účastn
níku, který vešškeré podmín
nky pro přijetí na akci dřívee splnil, ale ty
yto se k termínu
nepovo
zaháje
ení tábora změ
ěnily tak, že se
s stal účastn
ník neschopný
ým se tábora zúčastnit (naapř. změny zd
dravotního sta
avu,
účastník přišel do styyku s infekcí, nebyly dodán y všechny pottřebné dokumenty apod.),

3.

pobyt během tábora
t
účastn
níku, u kterého
o se podmínky
y během poby
ytu změnily ta k, že se stal pobytu
p
na tábo
oře
zrušit p
nescho
opným (např. změny
z
zdravo
otního stavu, ú
úrazy, psychic
cký stav, chová
ání apod.),

4.

nahrad
dit zájemce o tábor,
t
který v daných termí nech neučinil všechny potře
ebné úkony k tomu, aby se
e stal účastníkem
tábora,, jiným zájemccem (např. nedodal přihláškku, neuhradil cenu
c
apod.),

5.

zrušit ttábor, nepoda
aří-li se mu je
ej naplnit min
nimálním počttem účastníků
ů, na který kaalkuloval cenu a hrozila-li by
uspořá
ádáním takové
éhoto tábora organizátoru
o
e konomická šk
koda.

IV
V. Povinno
osti a práva
a zákonnéh
ho zástupc
ce
Zá
ákonný zástu
upce je povine
en:
1.

v termíínech daných organizátorem
m přihlásit dítě
ě podáním řád
dně vyplněné závazné přihláášky, která je vytvořena přímo
pro ten
nto účel, v termínech daný
ých organizáto
orem dodat další
d
potřebno
ou dokumentaaci (závazný pokyn dětské
ého
lékaře,, list účastníka
a) a cenu tábora v plné výši uhradit,

2.

hájení tábora zajistit
z
předání účastníka zo
odpovědné oso
obě, a to buď osobně, neboo jím předem určenou
u
osobou,
při zah
nebo m
může nechat přijít účastník
ka bez doprovvodu, ale tuto
o skutečnost je
j povinen přředem oznám
mit organizátorrovi
tábora,,

3.

při uko
ončení tábora zajistit převz
zetí účastníka od zodpověd
dné osoby, a to buď osobnně, nebo jím předem určen
nou
osobou
u. Pokud záko
onný zástupce
e označil v přiihlášce, že úč
častník může po akci odcháázet samostatně, opustí tento
akci po
o skončení bezz doprovodu,

4.
5.

neprod
dleně informovvat organizátora o všech zm
měnách, týkajíc
cích se účastn
níka (zdravotnní stav, styk s infekcí apod.),
v přípa
adě, že organiizátor zruší úč
častníku pobyt
yt během tábora, neprodleně zajistit na svvé náklady přřevzetí účastníka
od zod
dpovědné osob
by v místě kon
nání tábora a jjeho odjezd z tábora.

Zá
ákonný zástu
upce má právo
o:
1.

na zru
ušení přihláškky účastníka a vrácení ce
elé uhrazené částky, změn
ní-li organizáttor tábor neb
bo jeho zásadní
avizova
ané parametryy (např. změna termínu, zm
měna místa konání tábora, zásadní
z
změnaa programu ap
pod.),

2.

na zruššení přihláškyy účastníka a vrácení
v
celé u
uhrazené částky, neprobíhá
á-li tábor ve vyyhovujících po
odmínkách (na
apř.
nevhod
dné hygienické podmínky, nedostačující
n
p
personální zabezpečení apod.),

3.

na vráccení uhrazené
é ceny tábora v plné výši, do
ojde-li ke zruš
šení tábora ze strany organizzátora z jakýc
chkoliv důvodů
ů,

4.

být pře
edem seznáme
en s personáln
ním obsazení m tábora,

5.

na info
ormace, které
é se bezprostředně týkají b
běhu tábora (režim dne, táborový řád, jídelníček, rá
ámcový progrram
tábora,, podmínky do
opravy účastníků na tábor a
apod.).

V.. Zodpově
ědnost org
ganizátora za
z účastník
ka tábora
1.

Organizátor je za účasttníka tábora plně zodpově
ědný pouze v době trvání tábora, tj. v době od zah
hájení tábora po
ábora.
ukončení tá

2.

Organizátor je zodpovědný pouze za účastníky
ú
tábo
ora, nikoliv za zájemce o táb
bor.

3.

cem organizáto
toru při zaháje
ení tábora.
Organizátor je za účastníka zodpovědný až po jeho předání zákonným zástupc
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4.

Organizátor nenese žádn
nou zodpověd
dnost za účasttníka v době před
p
zahájením
m tábora a poo jeho ukončení. V případě, že
edem avizovan
né termíny zah
hájení a ukonč
čení tábora, protože je nem
mohl předvídatt a nemohl s nimi
n
organizátorr nedodrží pře
včas sezná
ámit zákonné zástupce
z
(nap
př. typicky zpo
oždění autobu
usu s dětmi na
a cestě v doprravní zácpě), je
j organizátorr za
účastníky n
nadále zodpovvědný, tedy i po
p předem avizzovaném term
mínu.

VII. Cena za
a tábor a sle
evy
1.

Cena za tábor je stanove
ena organizáto
orem tábora n
na každý táborr zvlášť a je so
oučástí veřejnné nabídky táb
borů, tak aby měl
m
mce možnost se s cenou sn
nadno seznám
mit.
každý zájem

2.

Organizátor stanovuje ce
enu tábora nák
kladově na urččitý předpoklá
ádaný počet úč
častníků.

3.

Organizátor do ceny tábo
ora nezahrnuje
e komerční zissk.

4.

ění,
Cena za tábor zahrnuje ubytování, stravování, doprravu, materiál pro program, služby, vstuppné, odměny a ceny, pojiště
m
cestov
vní náklady, re
ežijní náklady organizátora.
mzdy, léky,, hygienický materiál,

5.

ní zahrnuto kapesné pro úča
astníky tábora
a.
V ceně nen

6.

V ceně nen
ní zahrnuto žádné vybavení účastníka, kte
eré potřebuje pro pobyt (dle
e příslušného sseznamu).

7.

Cena za tá
ábor je konečn
ná a po zákon
nném zástupcci již organizá
átor nesmí vyž
žadovat žádnéé další finanč
ční ani materiá
ální
prostředky s výjimkou případů, kdy by skutečnost, žže cena ještě není
n
konečná, byla u ceny ttábora zřeteln
ně uvedena ne
ebo
a dalších finan
nčních či mate
eriálních plněn
ních organizátor a zákonný zástupce dohoodli.
kdyby se na

8.

Organizátor neposkytuje z ceny tábora
a žádné sociállní slevy.

9.

dech (např. oonemocnění účastníka
ú
během
Organizátor může poskyytnout slevu z ceny tábora pouze v závažných případ
uze ve výši tzvv. ušetřených nákladů a po uze, je-li to mo
ožné.
tábora), pou
Vysvětlení: Ušetřenými náklady
n
máme na mysli ná
áklady na pob
byt, které sku
utečně ušetřím
me tím, že úča
astník na tábo
oře
em pobytu na táboře tak, že
e je organizátor nucen mu ppobyt na tábo
oře ukončit dřííve,
není. Např. onemocní-li účastník běhe
n
nespotřebované jíídlo, které se
e podařilo odh
hlásit (je-li too možné), dále je ušetřen
ným
rozumí se ušetřenými náklady
např. vstupné
é na hrad, kd
de účastník ne
ebyl, protože již byl doma.. O ušetřený náklad se v žádném
ž
přípa
adě
nákladem n
nejedná, ro
ozhodne-li se např.
n
zákonný
ý zástupce, že
e si odveze díttě z tábora vla
astním vozem a následně se
e dožaduje sle
evy
z ceny za zzpáteční jízdu objednaným autobusem, p
protože skuteč
čnost, jestli úč
častník zpět auutobusem jel nebo
n
ne žádn
ným
způsobem neovlivní cen
nu dopravy. V případě jízdyy např. vlakem
m za standard
dní jízdenku bby se samozřřejmě o ušetře
ený
nalo.
náklad jedn
Slevu z cen
ny tábora ted
dy není v žád
dném případě
ě možné vypo
očítat způsob
bem, že se cen
ena tábora vy
ydělí počtem dní
d
trvání tábo
ora a následn
ně se tento vý
ýsledek vynás
sobí počtem dní, které účastník na táb
boře nebyl.

0. Veškeré sle
evy je možné poskytnout po
ouze na zákla
adě písemné žádosti
ž
zákonn
ného zástupcee, která musí být doručena do
10
SVČ Klíč FM nejpozději do 31. 8. akttuálního roku
u.

VIII. Táborov
vá dokumentace
1.

Povinnou tá
áborovou dokkumentaci, kte
erou je zákon ný zástupce povinen odevzdat před odjjezdem na tábor organizáto
oru
tvoří 3 zákla
adní dokumen
nty: závazná přihláška,
p
záva
azný pokyn dě
ětského lékaře
e a list účastnííka.

2.

Při absenci kteréhokoliv dokumentu,
d
uvedených v bo
odě 1, nesmí organizátor po
ovolit odjezd ddítěte na tábor.

Zá
ávazná přihlá
áška
1.

Závazn
ná přihláška slouží k jasné identifikaci
i
úča
astníka, jeho zákonného
z
zá
ástupce a táboora, na který se hlásí. Zákon
nný
zástup
pce na závazné přihlášce stv
vrzuje svým p
podpisem, že četl
č tento orga
anizační řád a že proti němu nemá výhra
ady.
Dále je
e na závazné přihlášce uvedena cena za
a tábor a varia
abilní symbol, pod kterým jee účastník evid
dován v systému
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organizzátora. Součá
ástí závazné přihlášky
p
je i kompletní přííkaz k úhradě, pomocí kterrého může zá
ákonný zástup
pce
provésst platbu bezho
otovostním pla
atebním styke
em.
2.

Podáním závazné přihlášky
p
se zákonný
z
zástu
slušnou cenu za tábor a dodržet
d
všech
hny
upce zavazuje uhradit přís
stanovvené podmínkyy.

3.

Před p
podáním řádně vyplněné zá
ávazné přihlá
ášky je na dítě
ě organizátore
em pohlíženoo pouze jako na předběžné
ého
zájemcce a v případě
ě naplnění ka
apacity danéh
ho tábora si organizátor
o
vy
yhrazuje právoo, takového zájemce
z
nahra
adit
jiným, který podá řád
dně vyplněnou
u závaznou přřihlášku.

ávazný pokyn
n dětského lé
ékaře
Zá
1.

Závazn
ný pokyn dětského lékaře vyplňuje dětskýý lékař, který má
m zájemce o tábor ve své pravidelné pé
éči.

2.

Při vyp
plňování tohotto dokumentu je povinnost í lékaře přihlé
édnout ke kon
nkrétnímu zam
měření a programu tábora, na
který sse zájemce hlá
ásí.

3.

ný pokyn dětsského lékaře je zákonný zá
ástupce povine
en odevzdat organizátoru
o
tá
tábora v podsttatě společně se
Závazn
závazn
nou přihláškou
u, protože bez kladného sta
anoviska lékaře
e nelze zájemce na tábor přřijmout.

4.

Závazn
ný pokyn dětské lékaře je organizátor povvinen vrátit zá
ákonnému zástupci ihned poo skončení táb
bora.

ist účastníka
Lis
1.

p
vyplnit, podepsat a odevzdat zákonný zástupce organizzátoru tábora
a v den odjezzdu
List úččastníka je povinen

2.

ý zástupce svýým podpisem, že účastník tábora
t
nepřišeel v posledníc
ch 14 dnech přřed
V listu účastníka stvvrzuje zákonný

účastníka na tábor.
ením tábora do
o styku z infek
kcí a že si nen í vědom, že by účastník mě
ěl nějaké zdravvotní problémy.
zaháje
3.

níka je i tabulk
ka léků, které m
má účastník na
n táboře užívat, včetně jejicch dávkování.
Součásstí listu účastn

4.

Součásstí listu účastn
níka je dále prrostor, ve které
ém může záko
onný zástupce
e upozornit naa nějaké zdrav
votní komplika
ace,
které sse u účastníka
a projevily od doby odevzdá
ání závazného
o pokynu děts
ského lékaře ((zákonný zásttupce je povin
nen
upozorrnit organizáto
ora před odjezdem na vše
echny skutečn
nosti, které by
y mohly kompplikovat jeho pobyt
p
na tábo
oře.
Typickyy se jedná např.
n
o snížení fyzické zá těže po prod
dělané respira
ační chorobě, menším omezení některýých
pohybo
ových činnostíí po prázdnino
ovém úrazu ap
pod.)

VIIII. Přihláš
šky, platby, storno po
oplatky
1.

Zájemce se
e stává účastn
níkem akce až
ž po odevzdán
ní řádně vyplně
ěné přihlášky a zaplacení ppříslušné ceny.

2.

Cenu táborra je nutno uhrradit v termínu
u, který je u ka
aždého tábora
a individuální.

3.

Cenu za tá
ábor lze uhrad
dit i po termínu
u. V tomto pří padě si organ
nizátor vyhrazuje právo dát přednost záje
emci, který táb
bor
uhradí dříve
e.

4.

Zájemce, kkterý podal přřihlášku a dallší dokumentyy, ale neuhradil v daném termínu
t
cenu tábora v plné
é výši, považžuje
organizátorr za nepřihláše
eného.

5.

Odhlásí-li sse účastník z tábora
t
do jedn
noho týdne pře
ed odjezdem, účtujeme storrno poplatek vve výši 30 % z ceny tábora.

6.

Odhlásí-li sse účastník z pobytové
p
akce
e do dvou dnů před odjezde
em, účtujeme storno
s
poplateek ve výši 50 % z ceny akce
e.

7.

Při odhláše
ení účastníka v den odjezdu nebo při přředčasném uk
končení tábora
a si organizáttor vyhrazuje právo na storno
poplatek ve
e výši 100 %. Zůstává
Z
zde možnost
m
slevyy z ceny uvede
ená v kapitole Cena za táboor a slevy.

8.

Bude-li za ú
účastníka hrad
dit cenu tábora nebo její čásst zaměstnava
atel zákonnéh
ho zástupce, jee tento povine
en u organizáto
ora
tábor písem
mně objednat a v této objednávce zřetelně
ě určit, jakou částku
č
mu má
á organizátor fa
fakturovat.

9.

Organizátor je povinen vystavit
v
fakturu
u na zaměstna
avatele zákon
nného zástupc
ce pouze v příípadě, že bud
de mít k dispozzici
písemnou o
objednávku s jasným
j
označ
čením tábora, účastníka, zákonného zástu
upce a částkyy, která má býtt fakturována.

0. V případě vvrácení ceny za
z tábor nebo její části bude
e cena vrácena tomu, kdo ji uhradil.
10
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IX
X. Vybaven
ní na táborr
1.

Účastníci m
musí být při od
djezdu vhodně oblečeni a ob
buti (vzhledem
m k počasí apo
od.).

2.

Nedoporučujeme dávat účastníkům
ú
s sebou
s
cennossti, vysoké čás
stky peněz, mo
obilní telefonyy apod.

3.

pojišťovny. Tu
uto lze odevzdat zodpovědnné osobě při za
ahájení tábora
a.
Účastník u sebe musí vždy mít průkazku zdravotní p

4.

ástupce obdržží seznam vě
ěcí potřebnýc h pro pobyt na
n táboře a zavazuje
z
se jjej v maximální míře dodržžet,
Zákonný zá
případně učinit adekvátn
ní změny (např. svetr lze nahradit teplo
ou mikinou, pyžamo
p
lze naahradit teplák
kovou soupravvou
určenou na
a spaní atd.).

5.

Nelze věci zze seznamu nahrazovat
n
neadekvátně (na
apř. nelze pláš
štěnku nahrad
dit deštníkem aapod.)

6.

Seznam vě
ěcí potřebných
h pro pobyt je na každý tábo
or individuální a bude zveřejněn na weboových stránkác
ch www.klicfm
m.cz
u každého ttábora zvlášť.

7.

Vzhledem k různorodosti programů jednotlivých táborů se mohou
m
vyskytn
nout i speciáální požadavk
ky na vybavení
účastníků. O tomto bude zákonný zásttupce informovván organizátorem.

X.. Řád na ttáboře
1.

Na účastníkky tábora se vztahuje
v
schválený táborovvý řád, denní režim
r
a progra
am tábora a kkaždý účastník
k je povinen tato
pravidla bezz výjimek dodržovat.

2.

Každý účasstník je povine
en řídit se poky
yny táborovýcch vedoucích.

3.

Pozdější přříjezdy či dřívější odjezdy účastníků
ú
jsou
u možné pouz
ze po dohodě s hlavním veedoucím táborra a s písemným
souhlasem zákonného zá
ástupce.

4.

odvézt zákonný zástupce účastníka z tá
ábora dříve, je povinen po
otvrdit tuto skuutečnost orga
anizátoru tábo
ora.
Chce-li si o
V potvrzeníí musí být uveden
u
datum
m a přesný ččas převzetí si účastníka od organizáttora zákonným zástupcem
m a
vlastnoručn
ní podpis záko
onného zástup
pce.

XII. Personá
ál na táboře
e
Hllavní vedoucíí
1.

Je nejvvýše postave
enou osobou na táboře – zodpovídá za
a běh celého tábora, bezppečnost účastníků i za BO
OZP
táborovvého personálu.

2.

Zodpovvídá za správn
nost všech po
otřebných tábo
orových dokum
mentů, program
mu a za správvný výběr dalš
šího personálu
u.

3.

Organiizátor je povin
nen zajistit, aby
y byl jmenová
án hlavní vedo
oucí na každém
m táboře.

4.

Pouze hlavní vedou
ucí může děla
at zásadní rozzhodnutí (např. zásadní zm
měny program
mu, povolit kom
mukoliv opuštění
o tábora apod..)
tábora,, povolit cizí osobě vstup do

5.

Hlavní vedoucí musíí být v době za
ahájení tábora
a zletilý.

ddílový vedoucí
Od
1.

uje program a podílí se na je
eho tvorbě.
Zajišťu

2.

Stará sse o svěřenou
u skupinu účas
stníků, zodpovvídá za jejich bezpečnost
b
a ochranu zdravví.

3.

Organiizátor je povin
nen zajistit na každém tábořře dostatečný počet oddílový
ých vedoucíchh.

4.

Oddílo
ový vedoucí musí být v době
ě zahájení tábo
ora zletilý.

Prraktikant (instruktor)
1.

uje program a podílí se na je
eho tvorbě.
Zajišťu

2.

Je asisstentem hlavního a oddílové
ého vedoucího
o.

3.

Nesmí mít přidělenu skupinu dětí, za kterou nesse zodpovědn
nost samostatn
ně.
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4.

Nesmí vykonávat prá
áci v noci.

5.

ení tábor minim
málně 15 let.
Praktikkant musí mít v době zaháje

dravotník
Zd
1.

Zajišťu
uje a dohlíží přředevším na zdraví
z
účastníkků a táborového personálu.

2.

Dohlíží na správné dodržování
d
hy
ygienických zá
ásad.

3.

ost programu vzhledem k a ktuální situacii a stavu na tá
áboře (počasí, únava účastn
níků i táborové
ého
Dohlíží na přiměřeno
nálu, přiměřenost fyzické zátěže, správná
á míra odpočin
nku a relaxace
e apod.)
person

4.

Kontro
oluje správnostt jídelníčku (vy
yváženost a sskladba stravy, míra porcí ap
pod.)

5.

uje úrazy a další zdravotní problémy
p
- rozh
n
lékaře
ře.
Ošetřu
hoduje o tom, zda je třeba navštívit

6.

Organiizátor je povin
nen zajistit na každém tábořře přítomnost zdravotníka.
z

7.

Zdravo
otník musí být v době zaháje
ení tábora zlettilý.

ospodář
Ho
1.

ádání s finance
emi a materiállem.
Má na starosti naklá

2.

Průběžžně tábor vyúččtovává.

3.

Dbá na
a hospodárnosst a finanční efektivitu.
e

4.

Hospodář musí být v době zahájení tábora zletiilý.

uchař a pomo
ocná síla v ku
uchyni
Ku
1.

Tento p
personál orga
anizátor zajišťu
uje pouze v přřípadě, že na táboře
t
sám přřipravuje stravvu.

2.

Kuchařř být v době za
ahájení tábora
a zletilý.

3.

Pomoccná síla v kuch
hyni musí mít v době zaháje
ení tábora min
nimálně 15 let.

oční ostraha
No
1.

Má na starosti tábor v noci.

2.

ora před vnikn
nutím cizích ossob, vznikem požáru či jiné podobné udáálosti.
Střeží celý areál tábo

3.

e obracejí účastníci, mají-l i během noci nějaký problém (např. zdrravotní). Nočn
ní ostraha zajjistí
Na nočční ostrahu se
řešení problému (na
apř. probudí zd
dravotníka, ve
edoucího apod
d.)

4.

v
zda
a si noční ostrrahu obsadí samostatnou
s
osobou
o
nebo zzda se na tom
mto postu bud
dou
Záleží na hlavním vedoucím,
oře noční ostra
rahu.
např. sstřídat oddíloví vedoucí, ale je povinností organizátora zajistit na tábo

5.

Noční ostrahu může
e vykonávat po
ouze plnoletá o
osoba.

XIII. Strava a pitný režim
1.

Organizátor je povinen zajistit
z
na tábo
oře stravu min
d
(snídan
ně, svačina, ooběd, svačina,, večeře) z nicchž
nimálně 5 x denně
jedno z hlavvních jídel den
nně musí být teplé
t
(oběd ne
ebo večeře).

2.

Organizátor je povinen zajistit celodenní pitný režim tak, aby se účastníci měli možnost
m
kdykooliv během dn
ne napít.

3.

u a pitný režim
m zajistit dodavvatelem (zprav
vidla zajišťuje ubytovací zař
ařízení), může připravovat sám
Organizátor může stravu
ní kuchaři) ne
ebo může kom
mbinovat obojjí předchozí možnosti
m
(vařří si sám, alee např. na výletě zajistí ob
běd
(vaří vlastn
v restauracci).

4.

Organizátor je povinen vždy
v
zajistit vy
yváženou a vh
hodnou stravu
u s ohledem na
n složení účaastníků a prog
gram tábora tak,
t
odě s hygienicckými předpisy
y a platnou leg
gislativou.
aby stravovvání a pitný režim byl ve sho
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XIIII. Informace a naklá
ádáni s nim
mi
1.

Organizace
e je registrována u Úřadu prro ochranu oso
obních údajů.

2.

Shromažďo
ované údaje slouží pro regis
straci účastníkka, pro výkon zdravotní
z
péče na táboře appod.

3.

S osobnímii údaji je naklá
ádáno ve smys
slu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně os
sobních údajůů.

4.

Shromáždě
ěné údaje jsou
u v předepsaných lhůtách likkvidovány.

5.

Zákonný zá
ástupce bere na vědomí, že
ž v rámci táb
sti budou pořizovány záznaamy (fotograffie, video, zvu
uk).
borové činnos
Pořízené zzáznamy bud
dou archivován
ny a používá
ány při preze
entaci a prop
pagaci činnossti organizace
e a akce (na
apř.
v kronikách
h, tisku, interne
etu apod.).

c. Patrik Siege
elstein, zástup
pce statutárníh
ho orgánu SVČ
Č Klíč FM, v. r.
r
Bc

e Frýdku-Místkku dne 18. 2. 2015
2
Ve

