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SMLUVNÍ PODMÍNKY
PRO ÚČASTNÍKY LETNÍHO TÁBORA BAFSE 2022 A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

1. Pořadatel přebírá od zákonných zástupců (rodičů) dítě na dobu trvání tábora a vyhrazuje si právo vydat dítě
v době trvání tábora a při jeho ukončení pouze zákonným zástupcům dítěte, anebo písemně zmocněné osobě
od zákonných zástupců.
2. Zákonní zástupci souhlasí, že převezmou účastníka v době trvání tábora zpět neprodleně, nejpozději však do
24 hodin po výzvě hlavních vedoucích, zejména v těchto případech:
a) bude-li to vyžadovat zdravotní stav dítěte,
b) objeví-li se omezení, která znemožní další setrvání dítěte na táboře,
c) účastník bude přechovávat, poskytovat jiným, nebo užívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné,
návykové či obecně nebezpečné látky nebo předměty,
d) účastník svévolně opustí areál tábora, nebo vyhrazený prostor,
e) bude-li účastník svým chováním, agresivitou, nebo jiným způsobem nebezpečný sobě nebo druhým,
f) způsobí-li účastník úmyslně zranění nebo škodu druhé osobě,
g) nebude-li účastník respektovat táborový řád a pokyny pracovníků tábora, nebo se jiným způsobem
hrubě proviní proti vzájemnému soužití a druhé osobě.
V případě vyloučení účastníka z tábora z důvodů uvedených v bodech a) až g) hradí zákonní zástupci veškeré
náklady spojené s ukončením pobytu účastníka na táboře, jakož i vzniklé škody. Pořadatel nevrací alikvotní část
účastnického poplatku.
3. Při odjezdu na tábor je nutné, aby zákonní zástupci nebo doprovod dítěte odevzdali tyto doklady:
a) kopii průkazu zdravotní pojišťovny,
b) kopii očkovacího průkazu,
c) řádně vyplněné a podepsané Prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti,
ne starší 1 dne,
d) Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě, vystavený
ošetřujícím lékařem dítěte, ne starší 2 roky od data vydání,
e) zákonným zástupcem podepsaná Karta dítěte.
4. Současně s dítětem zákonní zástupci předají pověřenému zástupci pořadatele veškeré léky, které dítě užívá,
a to v dostatečném množství na celou dobu tábora, v uzavřeném obalu označeném jménem a datem narození
dítěte a popisem, kdy a jak dítě léky užívá.
5. Do zavazadel u malých dětí vložte seznam věcí. Malým dětem jednotlivé věci označte. Při výběru oblečení a
vybavení pamatujte na možnost chladného počasí i poničení věcí při hrách. Na táboře není možnost dětem
prát prádlo ani ostatní ošacení. Doporučené vybavení je na webových stránkách www.bafse.cz
6. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za finanční hotovost a cenné věci dětí, vyjma hotovosti a věcí uložených
do úschovy u oddílových vedoucích při odjezdu na tábor. Mezi ty však nepatří mobilní telefony či jiná spotřební
elektronika a další cennosti nepotřebné k životu na táboře.
Výše kapesného je na vůli zákonných zástupců dítěte, doporučujeme max. 500 Kč.
7. Přítomnost mobilních telefonů není doporučena. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit jejich užití vzhledem k
programu a zvlášť u malých dětí je tím narušována psychologická samostatnost a vazba na rodiče či příbuzné.
Případné informace o stavu dětí lze získat u vedoucích. Kontakt naleznete na www.bafse.cz
8. Ubytování dětí je zajištěno v dřevěných chatách. Děti si musí přivézt vlastní povlečení a silnější spací pytel.
Vše je popsáno v dokumentu Doporučené vybavení na letní tábor BAFSE.
9. Hygiena dětí je zajištěna dle platné normy, zázemí odpovídá běžnému standardnímu vybavení na táborech,
ve sprchách je k dispozici teplá voda, toalety jsou vybaveny běžnými hygienickými potřebami.
10. Pořadatel zajišťuje dětem hodnotnou a vyváženou stravu dle platných norem, podávána je 5x denně. Pitný
režim je zajištěn po celý den.
Je zakázáno zasílání, donášení, nebo jiné doručování potravin podléhajících zkáze. Veškeré zasílané balíčky
(doporučujeme max. 1 kus za pobyt) jsou při otvírání kontrolovány oddílovým vedoucím. Žádáme tímto rodiče,
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aby nezasílali potraviny nevhodné pro zažívání a životosprávu dětí (brambůrky, křupky atd., případně
nevhodné cukrovinky). Narušujete tím standardní stravování a dětem je pak z těchto potravin nevolno.
11. Pořadatel zajišťuje jako součást akce dopravu dětí na tábor a zpět. Místa odjezdu a příjezdu budou určena
včas na webových stránkách www.bafse.cz, při individuální dopravě účastníka je potřeba informovat o dni a
čase příjezdu na tábor vedoucí. Kontakt naleznete na www.bafse.cz. Sleva na dopravné v případě vlastní
dopravy se neposkytuje.
12. Návštěvy zákonných zástupců a rodinných příslušníků nejsou doporučeny zvlášť u malých dětí. Pořadatel si
vyhrazuje právo stanovit podmínky návštěvy a návštěvníci jsou povinni bezvýhradně uposlechnout pokyny
pověřených osob. Pořadatel vzhledem k táborovým aktivitám nemůže zaručit přítomnost dítěte v areálu
tábora a jeho kontakt s návštěvou. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit vstup návštěv do areálu tábora a
kontakt s účastníky, vyžadují-li to hygienické, zdravotní, organizační, výchovné nebo jiné závažné a
neopominutelné důvody. Striktní podmínkou pro návštěvu dospělého na táboře je předchozí telefonická
domluva s vedením tábora. Kontakt naleznete na www.bafse.cz
13. Zákonní zástupci účastníka jsou povinni v termínu stanoveném pořadatelem uhradit účastníkem způsobené
škody.
14. Zákonní zástupci se zavazují uhradit celý účastnický poplatek a to v řádném termínu. Způsob a termín
úhrady je zasílán e-mailem. Pořadatel je oprávněn v případě neuhrazení účastnického poplatku v řádném
termínu vyřadit dítě ze seznamu účastníků a přijmout místo něj náhradníka.
Pořadatel je rovněž oprávněn odmítnout přihlášku doručenou mu po stanoveném termínu nebo naplnění
kapacity tábora.
15. Pořadatel se zavazuje poskytnout účastníkům sjednané výše uvedené služby bez závad a v plném rozsahu s
výjimkou překážek způsobených vyšší mocí. Stornovací podmínky jsou následující:
• Při zrušení pobytu dítěte do 31.5.2022 (včetně) se vrací 100% platby.
• Při zrušení pobytu dítěte do 30.6.2022 (včetně) se vrací 50% platby.
• Při zrušení pobytu dítěte do 15.7.2022 (včetně) se vrací 15% platby.
• Při nenastoupení na pobyt se nevrací žádná finanční částka.
• Při zrušení tábora z důvodu vládních protipandemických opatření kvůli koronavirové situaci, v
případě, že bude zákaz vydán do 1.7.2022 (včetně) se vrací 100% platby.
• Při zrušení tábora z důvodu vládních protipandemických opatření kvůli koronavirové situaci, v
případě, že bude zákaz vydán ve dnech od 2.7.2022 do 30.7.2022 (včetně) se vrací 80% platby
formou slevy na tábor v roce 2023.
Při závažných důvodech, závažném onemocnění nebo vážných zdravotních problémech, úmrtí v rodině atd.,
kdy rodič nedokáže těmto důvodům zabránit (nutno doložit) se vrací určitá částka dle dohody obou stran. Vždy
se snažíme rozumně dohodnout.
Před táborem jsou již uhrazené potřebné poplatky, objednaná doprava, objednávky na potraviny a další
potřebné věci ke konání tábora, tudíž není možné vracet celé částky.
Pokud dítě z tábora odjede dříve, a to na žádost rodičů, organizátor akce zbytek poplatku nevrací.
Pokud dítě z tábora odjede dříve či nastoupí na pobyt později, a to i po předchozí domluvě se zákonnými
zástupci, organizátor akce nijak neupravuje výši účastnického poplatku na míru.
16. Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře (případně hospitalizace v nemocnici), nakoupení léků atd., bude
vyúčtováno a uhrazeno zákonnými zástupci v termínu dle dohody.
17. Pořadatel bude informovat bez zbytečného odkladu zákonné zástupce o všech závažných skutečnostech,
které se jich nebo jejich dítěte týkají, nebo které mohou mít podstatný a nezanedbatelný vliv na jejich jednání
a rozhodování.
Ke komunikaci pořadatele nebo jím pověřených osob se zákonnými zástupci účastníka nebo zástupci
uvedenými na přihlášce budou využívány kontaktní údaje uvedené na www.bafse.cz. Pořadatel si vyhrazuje
všeobecné právo ve všech případech upřednostnit elektronické způsoby komunikace.

