KS Centrum pohybu a relaxace
Lidická 1637, 41301 Roudnice nad Labem
Tel: 731 150 633
email: info@kscentrum.cz; web: www.kscentrum.cz

Táborový řád pro rok 2022

1. Charakteristika táboru a jeho účastníci





Pořadatelem táboru je Karatedó Steklý, z.s., v poboččce KS Centrum pohybu a relaxace (dále
jen KS Centrum), Lidická 1637, Roudnice nad Labem,
Tábor je příměstský (tj. děti docházejí každý den v určený čas do KS centra a po skončení
programu opět odcházejí domů). Termín konání táboru je 11. - 15.7.2022 a 1.-5.8.2022.
Tábor je určený pro děti od 5 do 12 let. Kapacita táboru je 20 účastníků.
Program táboru je týdenní, tj. pondělí – pátek. Účastníci se při volné kapacitě mohou
přihlašovat i na 1 den, a to za poplatek 600, - Kč./den.

2. Přihlašování účastníků





Přihlašování účastníků probíhá do 31.3.2022, v případě volné kapacity, lze termín posunout.
Pro přihlášení je nutné si stáhnout a vyplnit přihlášku z našich webových stránek
www.kscentrum.cz v sekci příměstské tábory 2022 – přihlášku můžete doručit osobně na
recepci KS centra nebo naskenovat a poslat na e-mail: info@kscentrum.cz.
Přihlášený účastník, resp. Jeho zákonný zástupce, je povinen uhradit celou částku, tj. 2.600, Kč. Sourozenec částku 2.300, - Kč nejdéle do 31.3.2022. Rezervace místa je splněna až
uhrazením této částky.
V den nástupu je nutné odevzdat Potvrzení o bezinfekčnosti. Tento formulář je rovněž ke
stažení na našich webových stránkách a vyplňuje a podepisuje jej zákonný zástupce dítěte v
den nástupu dítěte na tábor.

3. Platební podmínky a storno poplatky







Cena příměstského tábora je 2.600, - Kč /5 dní, sourozenec 2.300, - Kč / 5 dní. V ceně tábora
je oběd, pitný režim, výlety – jízdné a vstupné, materiál pro tvoření a odměny pro děti.
Dítě má platnou rezervaci až po přičtení celé částky na č. účtu 924904309/0800, a to nejdéle
do 31.3.2022 jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte bez jiných znaků.
Vzhledem k omezené kapacitě tábora a nemožnosti sehnat v krátké časové lhůtě náhradníka,
nárokujeme storno poplatek dle níže uvedených podmínek.
Pokud se nemůže dítě tábora zúčastnit z jakýchkoli důvodů:
lhůta: 0 – 14 dní před zahájením tábora:
100% ceny tábora (bez nároku na vrácení peněz);
50% v případě omluvení dítěte ze závažných zdravotních důvodů (písemným
potvrzením od lékaře)
více než 15 dní před zahájením tábora:
50% ceny tábora (tato částka pak bude zaslána zpět na účet plátce)
Bude-li tábor zrušen z jakéhokoli důvodu ze strany pořadatele (včetně pandemické situace),
bude Vám vrácena celá částka do 30ti dnů, ode dne vyhlášení nekonání tábora pořadatelem,
na Vámi uvedené číslo bankovního účtu.

4. Zahájení a ukončení tábora


Trvání příměstského tábora je vždy od pondělí do pátku v čase 8.00 – 16.00. Účastník je
povinen přicházet a odcházet v určené hodiny. Ráno účastník nastupuje nejdříve v 7.45 hod.
a nejpozději do 8:30hod., abychom mu mohli zajistit oběd. Pokud chcete, aby dítě odcházelo
v daný den dříve, musí mít u sebe Vaše písemné a podepsané svolení. Běžný čas vyzvedávání
dětí je 15.30 – 16.00. Během výletů je možný jiný časový rozvrh, vždy je upřesněno.
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5. Táborová činnost
Táborové hry, sportovní činnosti a další aktivity jsou přizpůsobeny podmínkám a věku dětí.
Na každý den je připravován tematický program.
Týdenní rozvrh je určený při zahájení každého běhu tábora.
V každém běhu příměstského tábora je zpravidla zařazen minimálně jeden výlet.

6. Stravování, hygienické a bezpečnostní podmínky
 Příměstské tábory probíhají zpravidla v zařízení KS centra.
 Pořadatel příměstského tábora zajišťuje účastníkům oběd v restauraci a pitný režim po celý








den. Při výletech je oběd zajištěn na místě nebo formou balíčku.
Vedoucí může účastníkům, zejména na výletech, zakázat konzumaci vybraných potravin,
které mohou přinášet zdravotní rizika (např. majonéza, nebalené potraviny apod.)
Účastníci táborů používají vyhovující sociální zařízení. Vedoucí táborů dbají na dodržování
hygienických zásad.
Účastníci dodržují bezpečnostní zásady. Chrání své zdraví a zdraví ostatních.
V případě zranění nebo zdravotních problémů jsou účastníci povinni toto ihned oznámit
vedoucímu.
Zákonní zástupci zajišťují účastníkům vybavení, které jim umožní spokojeně, pohodlně a ve
zdraví absolvovat tábor (např. vhodnou obuv na ven i dovnitř, sportovní oblečení, láhev na
pití, batůžek, pláštěnku, kšiltovku, sluneční brýle, opalovací krém, atd.)
V případě zdravotních problémů může vedoucí požádat rodiče o předčasné vyzvednutí dítěte.

7. Chování účastníků






Všichni účastníci dodržují pravidla bezpečnosti, hygienické zásady a další pokyny. Chovají se
tak, aby neohrozili zdraví a bezpečnost sebe nebo někoho jiného. Je zakázáno nosit u sebe
nebezpečné věci.
Účastníci jsou povinni chovat se podle zákonných a morálních pravidel. Jsou ohleduplní
k ostatním, neničí věci, chrání životní prostředí.
V průběhu celého tábora účastníci dodržují denní režim a řídí se pokyny vedoucích.
Při činnosti ve skupinách se drží účastníci pohromadě, nikdo nesmí opouštět místo
bez svolení vedoucího.

8. Ostatní ustanovení







Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované porušování pokynů může vést až
k vyloučení účastníka z tábora bez náhrady za zbývající pobyt. V takovém případě je zákonný
zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen dítě vyzvednout.
Pořadatel neručí za cenné věci účastníků. Doporučujeme, aby děti neměly u sebe telefony,
tablety a další zařízení, která narušují jejich aktivní účast na programu, snižují zájem o
připravovaný program a zejména u menších dětí podporují stesk po domově.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, zejména s ohledem na počasí a schopnosti
či únavu dětí.
Pořadatel si vyhrazuje právo tábor zrušit v případě nízkého počtu účastníků (zpravidla méně
než 15 dětí).
Zákonní zástupci svým podpisem na přihlášce stvrzují, že jsou seznámeni s Táborovým řádem.

