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ORGANIZ
ZAČNÍ ŘÁ
ÁD PŘÍMĚS
STSKÝCH TÁBORŮ
Ů
I.
1.
2.

II.

Nabídka příměstsk
kých táborů
ů
Nabídku příměstských táb
borů vydává SVČ
S
Klíč FM v termínu dube
en – květen.
Termíny, ná
ázvy, místa ko
onání a progra
amy plánovanýých pobytovýc
ch táborů se mohou
m
změnitt, dle aktuálníh
ho počtu zájem
mců
o jednotlivé tábory a jinýcch nepředvídattelných okolno
ostí (např. one
emocnění vedoucích, stav pprostor apod.).

Vysvětle
ení pojmů

1.

Příměstský
ý tábor (dále je
en tábor)
Tábor probííhá ve městě Frýdek-Místek
k a jeho okolíí (zahájení a ukončení
u
jedn
notlivých dnů jje v některé z budov SVČ Klíč
FM ve Frýdkku-Místku.
Tábor je zprravidla vypsán
n na 5 po sobě
ě jdoucích dnů
ů (pondělí – pá
átek).
Každý táborrový den začíná v 8:00 hodin a končí v 16:00 hodin (může být do
ohodnuto se zzákonnými zá
ástupce jinak, dle
programu).
z
od 6
6:30 hodin.
Hlídání dětí bez nároku na program je zajištěno
é dny. Cena tá
ábora je stano
ovena jak na 5 dnů tak i na 1 den.
Lze se hlásit na jednotlivé

2.

avní vedoucí (dále jen orga
anizátor)
Organizátor tábora a hla
asu Klíč, přís
spěvková orga
anizace. Na jeednotlivých tá
áborech zastu
upují
Organizátorrem tábora je vždy Středisko volného ča
organizátora
a jednotliví hla
avní vedoucí, které
k
organizá
átor jmenuje do
d funkce hlavního vedoucíhho jmenovacím
m dekretem.

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 účastníku tábora
a přístup.
Příklad: Na tábor se za úččastníkem sta
aví prarodiče n
nebo teta a strrejda, protože zrovna jedouu okolo. Budou
u-li se dožado
ovat,
aby byl s niimi účastník puštěn
p
mimo tábor, že si zajedou do blízkého
b
městečka na obědd, bez prokaz
zatelného svo
olení
zákonného zzástupce toto organizátor tá
ábora neumožžní.

4.

nného zástup
pce
Osoba zasttupující zákon
Chce-li záko
onný zástupce
e přenést práv
va a povinnossti vůči organizátoru tábora
a na nějakou jjinou osobu, musí
m
tento pro
ojev
vůle učinit p
písemně. Tentto dokument musí
m
obsahova
at zcela jasné
é označení zas
stupující osobby, 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 p
příkladem je, že zákonní zástupci
z
(rodiiče) účastníka
a odjedou v době
d
trvání táábora na dov
volenou a řeššení
jednotlivých kroků kolem tábora se ujímají prarodičče. Tato situace je možná, ale zákonnýý zástupce mu
usí organizáto
orovi
písemně ozznámit, kdo bu
ude jejich zas
stupující osob
bou a ke který
ým činnostem
m jej oprávnil nnapř. (předán
ní dítěte, převvzetí
dítěte, vyzve
ednutí dítěte z tábora v příp
padě předčasn
ného odjezdu apod.). K disp
pozici je formuulář organizáto
ora tábora.

5.

en zájemce)
Zájemce o tábor (dále je
e dítě, jehož zákonný
z
zástu
upce dal zřete lně najevo zájjem, aby se zú
účastnilo táboora (podal přihlášku, předbě
ěžně
Zájemcem je
se přihlásil n
např. telefoniccky, e-mailem apod.).
Zájemcem o tábor se můžže stát pouze dítě, které ab
bsolvovalo doc
cházku do 1. třřídy základní šškoly, není-li tábor
t
přímo urrčen
mladším děttem nebo nap
příklad rodičům
m s dětmi.

6.

ábora (dále jen
n účastník)
Účastník tá
Účastníkem se zájemce stává až po odevzdání
o
řád
dně vyplněné a zákonným zástupcem ppodepsané přiihlášky a řádn
ném
elé ceny táborra.
zaplacení ce
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Účastníkem tábora se může
m
stát pouz
ze zájemce, kkterý splňuje veškeré podm
mínky danéhoo tábora. Jedn
ná se zejmén
na o
podmínky vě
ěkové, zdravo
otní a fyzické zdatnosti.
z
Povvolit výjimku může
m
pouze hla
avní vedoucí ttábora.
Upozornění:
í: Má-li zájemce o tábor na
ařízený nějakký zvláštní rež
žim (např. pohybový, dietnní, kontroly u lékaře apod.)), je
zákonný zástupce tyto skkutečnosti povinen označitt v táborových
h dokumentech, ale ještě ppředtím zkonz
zultovat s hlavvním
vedoucím. O
Organizátor se
e zpravidla po
okusí najít pro
o takového zá
ájemce vhodný tábor, na ktterém by se dal
d zvláštní re
ežim
aplikovat. To
oto není možn
né na všech tá
áborech.
7.

Zodpovědn
ná osoba (pře
edávání účastn
níků)
Hlavní vedo
oucí tábora pře
edem určí zod
dpovědnou oso
obu (zodpově
ědné osoby), které
k
mohou ood zákonného zástupce přebrat
účastníka tá
ábora při zaháj
ájení tábora a zase
z
jej předa
at zákonnému zástupci při ukončení táborra.

8.

ábora
Zahájení tá
Tábor je prro účastníka zahájen
z
na předem
p
určen ém místě (ob
bvykle místo odjezdu určeeného dopravn
ního prostředku),
v předem urrčeném čase (obvykle čas srazu na místtě odjezdu) přředáním účasttníka zákonnýým zástupcem
m nebo zákonn
ným
zástupcem u
určenou osobou předem urč
čené zodpově
ědné osobě.

9.

ábora
Ukončení tá
Tábor je prro účastníka ukončen
u
na předem
p
určen
ném místě (ob
bvykle místo příjezdu určeeného dopravn
ního prostředku),
v předem určeném čase
e (obvykle čas
s příjezdu urrčeného dopra
avního prostředku) předánním účastníka
a předem urččené
é osoby zákon
nnému zástupc
ci nebo zákon
nným zástupce
em pověřené osobě.
o
zodpovědné

III.. Povinnos
sti a práva
a organizáto
ora táborů
rganizátor je p
povinen:
Org
1. informo
ovat zákonnéh
ho zástupce nejméně jede
en týden před
d zahájením tábora o term
mínech a mís
stech zahájen
ní a
ukončení tábora, slo
ožení týmu táb
borových praccovníků, zodp
povědné osob
bě, se kterou si předávají účastníky
ú
tábo
ora,
u tábora a po
otřebném vyb
bavení účastn
níka na táborrový. Výše uvvedené inform
mace mohou být
rámcovvém programu
poskytn
nuty zveřejněn
ním na webov
vých stránkách
h www.klicfm.cz, na informa
ační schůzce pro zákonné zástupce (kon
ná-li
se), e-m
mailem, telefon
nicky nebo pís
semně,
2. zajistit pro pořádání tábora kvalifik
kované perso
onální obsazen
ní, dle platnýc
ch legislativnícch předpisů (vedoucí, kuch
haři,
zdravottník apod.),
3. zajistit p
pro tábor vhod
dné místo a sttravování v so
ouladu s platný
ými hygienický
ými normami a platnou legis
slativou,
4. okamžittě zrušit táborr, zjistí-li, že prostředí,
p
ve ktterém se tábo
or koná, se sta
alo nevyhovuj ícím 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,
5. po celou dobu konán
ní tábora maxim
málně dbát na
a bezpečnost a ochranu zdrraví účastníků i personálu tá
ábora,
6. vydat zzákonnému zástupci
z
po skončení tábo
ora potvrzení o účasti úča
astníka na tááboře, před zahájením
z
táb
bora
potvrze
ení o řádném podání
p
přihláš
šky na tábor, p
po úhradě cen
ny nebo její čá
ásti potvrzení o této skutečn
nosti, požádá-li jej
o toto zákonný zástupce (jedná se zde zejm
ména o potvrrzení pro potřřeby příspěvkku zaměstnav
vatele, sociáln
ních
příspěvvků apod.).
Org
rganizátor má
á právo:
1. nepřijmout na tábor přihlášku
p
zájem
mce, který nessplňuje podmíínky pro přijetíí na tábor (nappř. věk, zdravo
otní stav apod
d.),
olit nástup na tábor účastníku, který vešškeré podmín
nky pro přijetí na akci dříve
ve splnil, ale tyto
t
se k term
mínu
2. nepovo
zahájen
ní 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
n
dodányy všechny potřřebné dokume
enty apod.),
účast během tábora
t
účastníku, u kterého
o se podmínky
y během tábo
ora změnily taak, že se stal pobytu na táb
boře
3. zrušit ú
neschopným (např. změny
z
zdravottního stavu, úrrazy, psychick
ký stav, chová
ání apod.),
t
který v daných termín
nech neučinil všechny potřebné úkony k tomu, aby se
e stal účastníkkem
4. nahradiit zájemce o tábor,
tábora, jiným zájemcem (např. ned
dodal přihlášku
u, neuhradil ce
enu apod.),
aří-li se mu je
ej naplnit min
nimálním počttem účastníků
ů, na který kkalkuloval cen
nu a hrozila-lii by
5. zrušit tábor, nepoda
dáním takovéh
hoto tábora orrganizátoru ekkonomická ško
oda.
uspořád
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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, a cenu
u tábora v plné
é výši uhradit,,
2. každý d
den při zahájjení tábora za
ajistit předáníí účastníka zo
odpovědné osobě, a to buuď osobně, nebo
n
jím před
dem
určenou
u osobou, neb
bo může nech
hat přijít účasstníka bez dop
provodu, ale tuto
t
skutečnoost je povinen předem ozná
ámit
organizzátorovi tábora
a,
3. při ukončení tábora zajistit každý
ý převzetí úča
astníka od zo
odpovědné os
soby, a to buuď osobně, nebo
n
jím před
dem
určenou
u osobou. Pokkud zákonný zástupce
z
ozna
ačil v přihlášce
e, že účastník
k může po akcci odcházet sa
amostatně, op
pustí
tento akkci po skončen
ní bez doprovodu,
4. neprodlleně informova
at organizátorra o všech změ
ěnách, týkajíc
cích se účastníka (zdravotníí stav, styk s in
nfekcí apod.),
konný zástup
pce má právo
o:
Zák
1. na zruššení přihlášky účastníka a vrrácení celé uh
hrazené částky
y, změní-li org
ganizátor táboor nebo jeho zá
ásadní avizovvané
parame
etry (např. změ
ěna termínu),
2. na zruššení přihlášky účastníka a vrácení
v
celé u
uhrazené částtky, neprobíhá
á-li tábor ve vyyhovujících po
odmínkách (na
apř.
nevhodné hygienické
é podmínky, ne
edostačující p
personální zab
bezpečení apo
od.),
ojde-li ke zruše
ení tábora ze strany
s
organizzátora z jakých
hkoliv důvodů,
3. na vráccení uhrazené ceny tábora v plné výši, do
4. být před
dem seznáme
en s personáln
ním obsazením
m tábora,
5. na info
ormace, které se bezprostřředně týkají b
běhu tábora (rámcový pro
ogram tábora,, termíny a místa
m
zahájen
ní a
ukončení v jednotlivýých dnech apo
od.).

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

Organizátorr je za účastníka tábora plně
ě zodpovědnýý pouze v době trvání tábora
a, tj. v době ood zahájení táb
bora po ukonččení
tábora.
Organizátorr je zodpovědn
ný pouze za úč
častníky táborra, nikoliv za zájemce
z
o tábor.
ný až po jeho každodenním
m předání zákonným zástuppcem organizá
átoru při zahá
ájení
Organizátorr je za účastnííka zodpovědn
tábora.
dnou zodpově
ědnost za úča
astníka v dob
bě před zahájjením jednotl ivých dnů tábora a po je
ejich
Organizátorr nenese žád
n
před
dem avizované termíny zah
hájení a ukonnčení jednotliv
vých dnů tábora,
ukončení. V případě, že organizátor nedodrží
protože je nemohl předvíd
dat a nemohl s nimi včas se
eznámit zákon
nné zástupce (např. typicky zpoždění auttobusu s dětm
mi na
j organizátorr za účastníky nadále zodpo
ovědný, tedy i po předem avvizovaném terrmínu.
cestě v doprravní zácpě), je

VI. Cena za tábor a sle
evy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Cena za táb
bor je stanove
ena organizáto
orem tábora n a každý táborr zvlášť a je součástí veřejnné nabídky táb
borů, tak aby měl
každý zájem
mce možnost se
s s cenou sna
adno seznám it.
Organizátorr stanovuje cen
nu tábora nák
kladově na urččitý předpoklád
daný počet účastníků.
e komerční zissk.
Organizátorr do ceny tábora nezahrnuje
Cena za táb
ál pro program
bor zahrnuje stravování,
s
dopravu, materiá
m, služby, vstu
upné, odměnyy a ceny, pojiš
štění, mzdy, lé
éky,
hygienický m
materiál, cesto
ovní náklady, režijní
r
nákladyy organizátora
a.
V ceně neníí zahrnuto kap
pesné pro účastníky tábora.
V ceně neníí zahrnuto žád
dné vybavení účastníka,
ú
kte
eré potřebuje na
n táboře mít (dle příslušnéhho seznamu).
Cena za táb
bor je konečn
ná a po zákon
nném zástupcci již organizá
átor nesmí vyž
žadovat žádnné další finanč
ční ani materiiální
prostředky s výjimkou případů, kdy by skutečnost, žže cena ještě není konečná, byla u ceny tábora zřeteln
ně uvedena nebo
kdyby se na
a dalších finančních či materiálních plněníích organizáto
or a zákonný zástupce
z
dohoodli.
Organizátorr neposkytuje z ceny tábora žádné sociáln
ní slevy.
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9.

Organizátorr může poskyytnout slevu z ceny tábora pouze v záv
važných případech (např. oonemocnění účastníka
ú
běh
hem
tábora), pou
uze ve výši tzvv. ušetřených nákladů
n
a pou
uze, je-li to mo
ožné.
Vysvětlení: Ušetřenými náklady
n
máme
e na mysli nákklady, které skutečně
s
ušetřříme tím, že úúčastník na tá
áboře není. Např.
N
hem tábora tak
k, že je organ
nizátor nucen mu účast na táboře ukonččit dříve, rozum
mí se ušetřen
nými
onemocní-li účastník běh
dhlásit (je-li to
o možné), dále
e je ušetřeným
m nákladem např.
n
vstupné
é na
náklady nesspotřebované jídlo, které se podařilo od
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 tábora ted
dy není v žádn
ném případě možné vypo
očítat způsob
bem, že se ceena tábora vy
ydělí počtem dní
trvání táborra a následně
ě se tento výs
sledek vynás
sobí počtem dní,
d které úča
astník na tábo
oře nebyl.
p
pou
uze na základ
dě písemné žá
ádosti zákonné
ého zástupce.
10.. Veškeré slevy je možné poskytnout

VIII. Táborová dokumen
ntace
1.
2.

Povinnou tá
áborovou doku
umentaci, ktero
ou je zákonnýý zástupce pov
vinen odevzda
at před odjezddem na tábor organizátoru
o
t
tvoří
závazná přih
hláška.
Při absenci závazné přihlá
ášky nesmí orrganizátor povvolit dítěti násttup na tábor.

ška
Závazná přihláš
1. Závazná přihláška slouží k jasné id
dentifikaci úča
astníka, jeho zákonného
z
zá
ástupce a táboora, na který se
s hlásí. Záko
onný
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
p
uved
dena cena za
a tábor a varia
abilní symbol, pod kterým jee účastník eviidován v systé
ému
p
je i kompletní příkaz k úhradě
ě, pomocí kteerého může zákonný zástu
upce
organizzátora. Součásstí závazné přihlášky
provéstt platbu bezho
otovostním pla
atebním stykem
m.
2. Podáním závazné přihlášky
p
se zákonný
z
zástu
upce zavazuje uhradit přís
slušnou cenu za tábor a dodržet všecchny
ené podmínkyy.
stanove
3. 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 ka
apacity danéh o tábora si organizátor
o
vy
yhrazuje právoo, takového zájemce
z
nahrradit
jiným, kkterý podá řád
dně vyplněnou závaznou při hlášku.

VIIII. Přihlášky, platby, storno poplatky
Zájemce se stává účastnííkem akce až po odevzdáníí řádně vyplně
ěné přihlášky a zaplacení přříslušné ceny.
a je nutno uhra
adit v termínu, který je u kažždého tábora uveden.
Cenu tábora
Cenu za táb
bor lze uhradiit i po termínu
u. V tomto pří padě si organ
nizátor vyhraz
zuje právo dátt přednost zájemci, který tá
ábor
uhradí dříve
e.
erý podal, ale neuhradil v daném termínu
u cenu tábora v plné výši, po
ovažuje organnizátor za nepřřihlášeného.
4. Zájemce, kte
e, účastník z tábora po 30
0. 6. 2011, ale
e do jednoho
o týdne před zahájením
z
tábbora, může mu
m být naúčto
ován
5. Odhlásí-li se
storno popla
atek ve výši 30
0 % z ceny táb
bora.
e účastník z tábora
t
dva dn
ny před zahájjením tábora, může mu bý
ýt naúčtován storno poplattek ve výši 50
0 %
6. Odhlásí-li se
z ceny akce
e.
ní tábora neb o při předčas
sném ukončen
ní tábora si oorganizátor vyhrazuje právo
o na
ní účastníka v den zahájen
7. Při odhlášen
storno popla
atek ve výši 10
00 %. Zůstává
á zde možnostt slevy z ceny uvedená v ka
apitole Cena zza tábor a slev
vy.
účastníka hrad
dit cenu tábora
a nebo její čásst zaměstnava
atel zákonnéh
ho zástupce, jee tento povine
en u organizáttora
8. Bude-li za ú
tábor písemně objednat a v této objedn
návce zřetelně
ě určit, jakou částku
č
mu má organizátor faakturovat.
u na zaměstna
avatele zákon
nného zástupc
ce pouze v přřípadě, že bud
de mít k dispo
ozici
9. Organizátorr je povinen vyystavit fakturu
asným označe
ením tábora, ú
účastníka, zák
konného zástu
upce a částky, která má být fakturována.
písemnou objednávku s ja
a tábor nebo její části bude cena vrácena
a tomu, kdo ji uhradil.
u
10.. V případě vrrácení ceny za
1.
2.
3.

Teleefon:
Fax
x:

558 434 5525
558 434 1154
558 434 5525

E-m
mail: info@klicfm
m.cz
W
Web: www.klicfm
m.cz

Bankovní spoojení:
Komerční banka Frýdek-M
Místek
Číslo účtu: 35-9559040207/00100

S t ře d i s k o v o l n é h o č a s u K l íč , p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e
Pionýrů 767, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 75105993

IX. Vybaven
ní na tábor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Účastníci musí být každý den vhodně oblečeni
o
a obu
uti (vzhledem k počasí apod
d.).
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 tábora..
Zákonný zá
ástupce obdržží seznam vě
ěcí potřebných
h pro pobyt na
n táboře a zavazuje se jej v maximální míře dodrržet,
případně uččinit adekvátní změny (např.. svetr lze nah
hradit teplou mikinou
m
apod.).
Nelze věci zze seznamu na
ahrazovat nea
adekvátně (na
apř. nelze pláš
štěnku nahradit deštníkem aapod.)
Seznam věccí potřebných pro pobyt je na
n každý tábo
or individuální a bude zveře
ejněn na weboových stránkách www.klicfm
m.cz
u každého tá
ábora zvlášť.
Vzhledem k různorodosti programů jed
dnotlivých tábo
orů se mohou vyskytnout i speciální
s
požaadavky na vyb
bavení účastn
níků.
O tomto bud
de zákonný zá
ástupce inform
mován organizá
átorem.

X. Řád na táboře
1.
2.
3.
4.

v
schvá
álený táborovvý řád a progrram tábora a každý účastníík je povinen tato pravidla bez
Na účastníkky tábora se vztahuje
výjimek dodržovat.
Každý účasttník je povinen
n řídit se poky
yny táborových
h vedoucích.
Pozdější příjezdy či dřívě
ější odjezdy účastníků
ú
jsou
u možné pouz
ze po dohodě
ě s hlavním veedoucím tábora a s písemn
ným
ástupce.
souhlasem zzákonného zá
Chce-li si o
odvést zákonn
ný zástupce účastníka
ú
z tá
ábora dříve, je
j povinen po
otvrdit tuto skkutečnost orga
anizátoru tábora.
V potvrzení musí být uvveden datum a přesný ččas převzetí si účastníka od organizáttora zákonný
ým zástupcem
m a
nného zástupc
ce.
vlastnoručníí podpis zákon

XI. Personál na táboře
e
Hla
avní vedoucí
1. Je nejvvýše postaven
nou osobou na
n táboře – zzodpovídá za
a běh celého tábora, bezppečnost účasttníků i za BO
OZP
táborovvého personálu
u.
2. Zodpovvídá za správn
nost všech pottřebných táborrových dokum
mentů, program
mu a za správnný výběr dalšíího personálu..
3. Organizzátor je povine
en zajistit, aby
y byl jmenován
n hlavní vedou
ucí na každém
m táboře.
4. Pouze hlavní vedoucí může dělat zásadní rozzhodnutí (např. zásadní zm
měny program
mu, povolit komukoliv opuštění
tábora, povolit cizí ossobě vstup do tábora apod.))
ahájení tábora zletilý.
5. Hlavní vvedoucí musí být v době za
Vedoucí
p
se na jeho tvorbě.
1. Zajišťuje program a podílí
e o svěřenou skupinu účasttníků, zodpovíídá za jejich bezpečnost a ochranu
o
zdravví.
2. Stará se
3. Organizzátor je povine
en zajistit na každém
k
táboře
e dostatečný počet
p
oddílový
ých vedoucíchh.
4. Oddílovvý vedoucí mu
usí být v době zahájení tábo
ora zletilý.
dravotník
Zd
1. Zajišťuje a dohlíží pře
edevším na zd
draví účastníkků a táborovéh
ho personálu.
2. Dohlíží na správné dodržování hyg
gienických zássad.
ost programu vzhledem
v
k akktuální situaci a stavu na tá
áboře (počasí,, únava účastn
níků i táborovvého
3. Dohlíží na přiměřeno
álu, přiměřeno
ost fyzické zátěže, správná míra odpočink
ku a relaxace apod.)
personá
4. Kontroluje správnost jídelníčku (vy
yváženost a skkladba stravy, míra porcí ap
pod.)
hoduje o tom, zda je třeba navštívit lékařee.
5. Ošetřuje úrazy a dalšší zdravotní prroblémy - rozh
en zajistit na každém
k
táboře
e přítomnost zdravotníka.
z
6. Organizzátor je povine
7. Zdravottník musí být v době zaháje
ení tábora zletiilý.
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XIII. Strava a pitný režim
m
1.
2.
3.

4.

Organizátorr je povinen za
ajistit na tábořře stravu mini málně 3 x den
nně (svačina, oběd, svačinaa) z nichž hlavní jídlo musíí být
teplé (oběd)).
Organizátorr je povinen za
ajistit celodenn
ní pitný režim ttak, aby se úč
častníci měli možnost
m
kdykooliv během dne
e napít.
Organizátorr může stravu a pitný režim
m zajistit dodavvatelem (zpravidla zajišťuje
e ubytovací zaařízení), může
e připravovat sám
s
bo může kom
mbinovat obojjí předchozí možnosti
m
(vařří si sám, alee např. na vý
ýletě zajistí oběd
(vaří vlastníí kuchaři) neb
v restauraci)).
Organizátorr je povinen vžždy zajistit vyv
váženou a vho
odnou stravu s ohledem na složení účastnníků a program
m tábora tak, aby
b ve shodě s hygienickýmii předpisy a pllatnou legislativou.
stravování a pitný režim byl

XIIII. Informa
ace a naklá
ádáni s nim
mi
1.
2.
3.
4.
5.

Organizace je registrován
na u Úřadu pro
o ochranu oso
obních údajů.
Shromažďovvané údaje slo
ouží pro registtraci účastníka
a, pro výkon zdravotní
z
péče
e na táboře appod.
S osobními údaji je naklád
dáno ve smys
slu zákona č. 1
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů..
né údaje jsou v předepsaný
ých lhůtách likv
kvidovány.
Shromážděn
Zákonný zá
ástupce bere na vědomí, že účastníkk bude v rám
mci táborové činnosti fotoografován, po
ořízené fotogrrafie
budou archivovány a pou
užívány při pre
ezentaci a pro
opagaci činno
osti organizace
e a akce (nappř. v kronikách
h, tisku, intern
netu
apod.).

gr. Petra Vlkoššová, ředitelka
a SVČ Klíč FM
M, v. r.
Mg
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Ve Frýdku-Místkku dne 25. 4. 2013
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