SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
obecné
Tato smluvní ujednání (dále jen SU) jsou nedílnou součástí k přihlášce na letní dětský tábor …………………. (dále jen LT), který pořádá spolek PROFILIS, z.s., Vltavská 316, 252
07 Štěchovice, IČ: 04460596 (dále jen provozovatel) v objektu rekreačního střediska …………………… (dále jen majitel), konaného ve dnech …………………………….
Článek 1 - Táborový řád
1.

Při pobytu na táboře dodržují děti (dále jen účastník) zásady slušného chování a k ostatním účastníkům se chovají přátelsky, neubližují jim a naopak jim pomáhají.

2.

Táboroví pracovníci (hlavní vedoucí, zdravotnice, oddílový vedoucí) odpovídají za bezpečnost účastníků, proto účastníci poslouchají a dodržují jejich pokyny. Pokud účastník potřebuje pomoc nebo radu,
obrátí se na někoho z táborových pracovníků.

3.

Všichni účastníci dodržují časový rozpis dne, tzn.:
 Po vyhlášení budíčku jsou účastníci povinni bez námitek vstát a účastnit se ranního programu.
 Během poledního klidu účastníci odpočívají a pouze po dohodě s táborovými pracovníky mohou hrát sportovní hry či vykonávat jiné fyzické aktivity.
 Po vyhlášení večerky neopouštějí účastníci bezdůvodně ubytovací prostory a neruší noční klid.

4.

Účastníci se nevzdalují od oddílu bez svolení oddílového vedoucího, mimo objekt tábora, odcházejí pouze s oddílem nebo se souhlasem vedoucího. V žádném případě bez svolení táborového
pracovníka neopouští vymezené prostory tábora! Účastníci jsou si vědomi skutečnosti, že v případě úmyslného porušení tohoto nařízení mohou být z tábora vyloučeni a předáni zákonným
zástupcům.

5.

Dojde-li k jakémukoliv úrazu, nebo pokud pociťují účastníci příznaky nemoci, jsou povinni to okamžitě ohlásit vedoucímu či přímo zdravotnici tábora. Toto učiní i v případě, zjistí-li na svém těle klíště, aby
mohl být nález zapsán do zdravotní dokumentace účastníka.

6.

V jídelně se účastníci chovají slušně, dodržují pravidla slušného stolování, s jídlem zbytečně neplýtvají. Účastníci si berou pouze tolik jídla, kolik snědí. Jídlo a nápoje z jídelny neodnášejí do ubytovacích
prostor. Služba dne po každém jídle utře stoly a odnese zapomenuté nádobí.

7.

Zařízení ubytovacích prostor účastníci úmyslně nepoškozují, dbají na pořádek a čistotu. S vypůjčeným nářadím a ostatním inventářem zacházejí účastníci opatrně, aby co nejdéle vydrželo a aby ho
účastníci nepoškodili. Poškodí-li účastníci zařízení či vybavení tábora, ohlásí to vedoucímu. Účastníci jsou si vědomi skutečnosti, že v případě úmyslného poškození zařízení tábora, bude jeho náhrada
uplatňována na zákonných zástupcích účastníka.

8.

Účastníci mohou navštívit ubytovací prostory, kde nejsou ubytováni jen na pozvání či po svolení účastníků, kteří tam ubytování jsou. Účastníci nevstupují do ubytovacích prostor či
místností vyhrazených táborovým pracovníkům, do kanceláří a technických místností a do kuchyně.

9.

Ke svícení používají účastníci pouze kapesní svítilnu, používání svíček či rozdělávání ohně ke svícení je zakázáno.

10. V rámci osobní hygieny se účastníci řádně myjí, čistí si zuby a chodí upravení v čistém oděvu.
11. Oddíl, který má službu, začíná své povinnosti plnit od ranního nástupu a službu končí po snídani následující den.
12. V ubytovacích prostorách udržují účastníci čistotu a pořádek. Pořádek udržují i v okolí, odpadky hází do nádob k tomu určených.
13. Pořádek a čistotu udržují účastníci též při používání umýváren a záchodů. S vodou se snaží šetřit.
14. Kouření, pití alkoholických nápojů a požívání jiných omamných a životu nebezpečných látek a jejich donášení do objektu tábora je účastníkům přísně zakázáno. V případě oprávněného
podezření vlastnictví výše zmíněných látek může táborový pracovník provést za přítomnosti účastníka kontrolu jeho věcí. Účastníci jsou si vědomi skutečnosti, že v případě porušení tohoto
nařízení bude účastník z tábora vyloučen a předán zákonným zástupcům.
15. Dále může být účastník z tábora vyloučen za úmyslné poškozování majetku majitele či provozovatele, šikanování účastníků tábora, opakované vytváření konfliktních situací a konfliktního
chování, nepřizpůsobování se programu tábora a nepřizpůsobivé chování k dalším účastníkům či táborovým pracovníkům, nerespektování autority táborových pracovníků a neposlouchání
jeho pokynů a za poručení některého z bodů táborového řádu.
16. Účastníci sami nezapojují elektropřístroje, které jsou napájeny z rozvodné napěťové sítě – 220V, vždy požádají táborového pracovníka.
17. Účastníci dodržují zákaz používání mobilních telefonů, notebooku či jiné výpočetní techniky v táboře. Pokud má účastník tábora mobilní telefon, notebook či jinou výpočetní techniku s
sebou na táboře je povinen ji odevzdat hlavnímu vedoucímu tábora do úschovy. Na konci tábora budou účastníkovi výše uvedené věci opět vráceny. Nedoporučují se brát na tábor ani
žádné jiné další cennosti. Za cennosti, peníze, elektroniku atd. si účastníci ručí sami.
18. Vedení tábora, tj. hlavní vedoucí tábora a jeho zástupce rozhodují při všech sporných rozhodnutích při hrách nebo jiných sportovních akcích, chování účastníků, praktikantů nebo oddílových vedoucích.
Pokud se účastník domnívá, že byl jakýmkoliv způsobem poškozen, přednese svoji stížnost přímo vedení tábora.

Článek 2 – Stravování
Podle vyhlášky 106/2001 Sb. MV, § 7v platném znění, je denně pro účastníky tábora zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Při činnostech mimo prostor zotavovací akce lze sloučit výdej
snídaně s přesnídávkou a oběda se svačinou. Součástí snídaně je teplý nápoj. Hlavní jídla (oběd a večeře) jsou teplá. Strava podávaná účastníkům odpovídá jejich věku a fyzické zátěži. Z bezpečnostních
důvodů není na táboře povoleno žvýkání žvýkaček.

Článek 3 - Opatření proti přenosným nemocem
Na základě vyhlášky MZ č. 91/1984 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o opatřeních proti přenosným nemocem, § 2, odst. 2) jsou rodiče nebo jiné osoby, které mají v péči děti, povinny předložit při jejich přijetí
na zotavovací akce pro děti (tj. dne …………………) písemné prohlášení o tom, že orgán hygienické služby nebo ošetřující lékař nenařídil dítěti, rodičům nebo jiným osobám, které s dítětem žijí ve společné
domácnosti, karanténní opatření a že jim není známo, že v posledním týdnu nebo době stanovené orgány hygienické služby přišlo dítě, rodiče nebo jiné osoby, které s dítětem žijí ve společné domácnosti, do
styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí (Potvrzení o bezinfekčnosti). Písemné prohlášení je součástí dokumentace, kterou zákonný zástupce obdrží společně s přihláškou.

Článek 4 - Návštěvy rodičů a jiné návštěvy
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Článku 3 těchto SU a z důvodů soudržnosti dětského kolektivu, kdy každá návštěva rodiče dítěte či jiná návštěva, která přijela za účastníkem, je ostatními dětmi
vnímána jako křivda (proč on/ona může mít návštěvu a já ne), nejsou na táboře návštěvy rodičů ani jiné návštěvy povoleny. Ve výjimečných rodinných případech může být po předchozí domluvě s vedením
tábora návštěva povolena.

Článek 5 - Odpovědnost za cennosti, peníze, elektronické předměty a mobilní telefony
Provozovatel a personál tábora nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození či zničení cenností (zlaté a stříbrné přívěsky, náušnice, řetízky aj.), peněz, elektroniky (rádia, přehrávače aj.), mobilních
telefonů apod. (dále jen cennosti).

Článek 6 - Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořizováním a zpracováním obrazových a zvukových záznamů
Zákonný zástupce či opatrovník účastníka souhlasí s tím, že osobní údaje účastníka, které poskytl v přihlášce na letní dětský tábor a v připojených dokladech či dokumentech spolku PROFILIS, z.s., mohou
být provozovatelem zpracovány a uchovány v rozsahu potřebném pro uvedený účel.
Dále zákonný zástupce či opatrovník účastníka souhlasí v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových
snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného účastníka tábora nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby LT, zejména pro propagaci a prezentaci LT a spolku, který LT pořádá.

Článek 7 - Ukončení pobytu účastníka ze zdravotních důvodů
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt účastníka na táboře z důvodu úrazu nebo z důvodu onemocnění účastníka. Nastane-li takováto okolnost, budou o zdravotním stavu účastníka ihned vyrozuměni
jeho zákonní zástupci a po vzájemné dohodě bude účastník zákonným zástupcům předán. V přihlášce musí být uvedena kontaktní adresa a telefonické spojení na zákonné zástupce účastníka v době konání
tábora. Při ukončení pobytu účastníka ze zdravotních důvodů bude jeho zákonným zástupcům vrácena poměrná část ceny za stravování na táboře.

Článek 8 - Ukončení pobytu účastníka z kázeňských důvodů
Provozovatel tábora, respektive jeho zástupce (hlavní vedoucí) si vyhrazuje právo ukončit pobyt účastníka tábora v jakémkoliv z těchto případů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

účastník úmyslně poškozuje majetek majitele či provozovatele
účastník se dopouští šikanování ostatních účastníků tábora
účastník opakovaně vytváří konfliktní situace a je u něj patrné konfliktní chování
účastník úmyslně opouští objekt tábora bez svolení táborových pracovníků
účastník se nepřizpůsobuje programu tábora či je u něho patrné nepřizpůsobivé chování k ostatním účastníkům či táborovým pracovníkům
účastník ustavičně nerespektuje autoritu táborových pracovníků a nedbá jeho pokynů
účastník poruší táborový řád či jiný bod těchto smluvních ujednání
účastník kouří, pije alkoholické nápoje či požívá jiné omamné a životu nebezpečné látky, nebo je donáší na území tábora
(viz zák. č. 37/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 5 a § 7 a zák.č. 200/1990 Sb., § 30)

Při ukončení pobytu účastníka z kázeňských důvodů nebude zákonným zástupcům vrácena ani poměrná část ceny za ubytování a stravu na táboře. Zákonný zástupce účastníka je povinen ihned po
informování o skutečnosti ukončení pobytu pro vyloučeného účastníka přijet nejpozději následující den nebo dle dohody s vedením tábora.

Článek 9 - Ukončení pobytu účastníka z jiných důvodů
Na základě požadavku zákonných zástupců účastníka tábora může být po předchozí dohodě s vedením tábora kdykoliv ukončen pobyt účastníka a v průběhu tábora účastník předán zákonným zástupcům. Při
ukončení tábora na vlastní žádost zákonných zástupců jim nebude vrácena ani poměrná část ceny za ubytování a stravu na táboře.

Článek 10 - Předání dítěte
Provozovatel předá účastníka v případech uvedených v čl. 7, 8 a 9 těchto SU pouze zákonným zástupcům účastníka. Jiným osobám, např. prarodičům, strýcům, tetám nebo jiným osobám, které nejsou
zákonnými zástupci, bude účastník předán pouze na základě plné moci podepsané zákonnými zástupcem nebo po předchozí domluvě s vedením tábora. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost
osoby, která účastníka přebírá, kontrolou osobních dokladů.

