Všeobecné a konkrétní podmínky pro účast na příměstském táboře Kazimírka
Kazimírka, spolek - organizace pracující s dětmi
Sídlo: Fryčovická 458, 199 00 Praha 9 - Letňany
Korespondenční adresa: Fryčovická 462, 199 00 Praha 9
Registrace: Městský soud v Praze, pod spis. zn. L 16813
IČO: 270 34 615
Tel.: 776 355 202, Email: tabor@kazimirka.cz, http:/www.kazimirka.cz

Přihlášení dítěte
Dítě je na tábor přihlášeno řádným a pravdivým vyplněním a odesláním elektronické přihlášky na
webových stránkách www.kazimirka.cz nebo doručením závazné přihlášky spolku Kazimírka (dále jen
pořadatel) na korespondenční adresu pořadatele Kazimírka, Fryčovická 462, 199 00 Praha 18, nebo
doručením naskenované přihlášky na email tabor@kazimirka.cz, a zaplacením zálohy, popř. celé ceny
tábora dle Instrukcí pro přihlášení na konkrétní tábor. Přihláška musí být řádně vyplněna spolu
s podpisem zákonného zástupce (dále jen rodiče). Podpis se netýká elektronické přihlášky.
Po naplnění kapacity příměstského tábora v daném termínu má pořadatel právo dítě, které rodič
přihlásil po naplnění kapacity, zařadit mezi náhradníky. Náhradníci jsou vedeni v pořadí podle data
přihlášení. Informaci o zařazení do náhradníků je rodiči sdělena na uvedený e-mail v přihlášce
(telefonicky) prostřednictvím osobního kontaktu/e-mailu pořadatele nikoliv potvrzovacím e-mailem.
Potvrzovací e-mail, který rodiči přijde do několika minut po odeslání přihlášky, potvrzuje přijetí
přihlášky. Tento potvrzovací e-mail je automaticky odesílaným „robotem“ a potvrzuje přijetí přihlášky,
v případě vyplnění on-line přihlášky přes webové stránky.
Obsazenost tábora vyjádřeno v procentech na webových stránkách pořadatele ukazuje orientační
obsazení. Nejedná se o závaznou obsazenost, která se mění každým dnem. Obsazenost je
aktualizovaná cca 1x týdně.
Přijetí přihlášky a platby si rodič dítěte může zkontrolovat zadáním šestimístného identifikačního kódu
na webových stránkách www.kazimirka.cz v sekci Ke stažení, odkaz Stav přihlášky a platby
(http://www.kazimirka.cz/stav-platby/). Šestimístný identifikační kód se skládá z prvního písmene
jména, příjmení a posledních 4 čísel rodného čísla (za lomítkem). Příklad: Jana Červená, rodné číslo
055316/0764. Identifikační číslo je JC0764.
Aktualizace přihlášek a plateb probíhá 1x týdně.
Platba
Rodič se zavazuje zaplatit celou cenu tábora nebo zálohu a doplatek ceny tábora dle termínů
uvedených v závazné přihlášce dle Instrukcí. V případě nezaplacení zálohy v řádném termínu je
přihláška neplatná a místo na táboře není rezervované. V krajních případech je možné se
s pořadatelem písemně (e-mailem) dohodnout na posunutí termínů plateb a místo zůstane
rezervováno.
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Pokud bude na poukaz přispívat zaměstnavatel, je nutné se s pořadatelem spojit nebo napsat na
druhou stranu přihlášky/do e-mailu údaje o zaměstnavateli (název, adresa, bankovní spojení, IČO,
DIČ), aby pořadatel mohl vystavit fakturu. V případě vystavení faktury je termín splatnosti tábora
shodný s termínem splatnosti na faktuře.
Zvláštní přání
V případě přání, aby byli kamarádi ve stejné skupině, mají rodiče možnost napsat svůj požadavek do
kolonky zvláštní přání. Pokud rodič uvede více jmen, pořadatel se bude snažit vyhovět požadavku, ale
rodič označí nejvíce žádaného kamaráda, u kterého pořadatel může zaručit společnou skupinu.
Pořadatel se vždy snaží umístit děti pohromadě do jedné skupiny, dle přihlášky. Je třeba, aby se
kamarádi uvedli v přihláškách vzájemně.
Pokud bude mít rodič speciální přání, pro které není kolonka v přihlášce, může si ho dohodnout
s pořadatelem tábora telefonicky nebo emailem. Pokud to bude v silách pořadatele, bude se snažit
požadavkům rodiče vyhovět.
Cena
V ceně je zahrnuto: náklady na nájemné, energie, program, vstupné, doprava za hranicemi Prahy,
táborový vedoucí a 4x oběd.
V ceně není zahrnuto a zákonný zástupce zajišťuje: svačiny, 1xoběd (na celodenní výlet), jízdenky
(předplacená karta na hromadnou městskou dopravu PID), flašku s pitím (pití je doplňováno
v průběhu dne)

Podmínky pro zrušení pobytu
Ze strany rodiče:
Kdykoliv začátkem příměstského tábora má rodič právo zrušit tábor doporučeným dopisem nebo
e-mailem na tabor@kazimirka.cz - u kterého musí mít rodič potvrzení od pořadatele o doručení.
Stornovací podmínky jsou následující: do 30 dnů před začátkem tábora se vrací 80% z celkové ceny, do
14 dnů před začátkem tábora se vrací 50% z celkové ceny, od 13. dne před nástupem pobytu a při
nenastoupení pobytu se vrací 30 % z celkové ceny. Při získání vhodného náhradníka rodičem, se rodiči
vrací plná cena.
Pokud rodič zruší účast v průběhu termínu příměstského tábora, vrací se rodiči 30% z částky za
neodchozené dny.
I když jsou nastaveny stornovací podmínky, snažíme se vrátit, co největší možnou částku. Částka
k vrácení záleží na době zrušení tábora a již vzniklých nákladů na příměstský tábor.
Ze strany pořadatele:
Poruší-li na táboře dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li se řídit
táborovým řádem, režimem dne, neposlechne-li pokyny vedoucího, táborový vedoucí nebo pořadatel
oznámí rodiči tuto skutečnost a vyhrazuje si pořadatel právo zrušit jeho účast na táboře bez nároku na
vrácení peněz.
V případě poskytnutí nesprávných či nepravdivých údajů zákonným zástupcem
Dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře. Dítě je bez problému
schopno se přizpůsobit táborovému řádu a režimu dne.
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Tábor může být odvolán z tzv. vyšší moci (např. vyhoření objektu, bez dodávky vody), v tomto
případě bude vrácena celá částka v případě před konáním tábora, poměrná nevyčerpaná částka
v případě zrušení v průběhu tábora. Na jiné plnění nevzniká nárok.
Způsob vrácení peněz/storna
Spolu se zrušením tábora nebo následně rodič zašle žádost o vrácení peněz na email
tabor@kazimirka.cz. V emailu je třeba uvést na jaké číslo účtu se má případné storno vrátit. Pořadatel
si vyhrazuje termín pro vyřízení nejpozději do konce 10. měsíce příslušného kalendářního roku.
Termín pro navrácení storna je platný jen v případě včasného zaslání informací rodičem pro navrácení
storna.

Pojištění
V ceně tábora je zahrnuto pojištění odpovědnosti pořadatele z činnosti práce s dětmi u Generali
Pojišťovny a.s.
Úrazové pojištění dítěte není součástí pojištění a v případě zájmu sjednání pojištění je na
rozhodnutí rodiče. Rodič si toto pojištění sjednává na vlastní náklady. Za úraz dítěte způsobený
náhodou, nepozorností, nedbalostí, nedodržení táborového řádu, bezpečnosti a režimu dne dítětem
bez přičinění táborových vedoucí nenese pořadatel zodpovědnost. Jakožto za úraz způsobený jiným
dítětem - účastníkem tábora.
Upozornění
Rodič je zodpovědný za ztrátu nebo škody způsobené jeho dítětem, které způsobí úmyslně nebo
činností, která je v rozporu s táborovým řádem/režimem dne. V případě, že dítě poškodí majetek
pořadatele nebo majetek jiného účastníka tábora, zavazuje se rodič, že uhradí celou výši škody.
Rodič poučí své dítě o naprostém zákazu užívání jakýkoliv omamných látek, užívání alkoholu,
kouření a opuštění objektu tábora bez vědomí táborového pracovníka Kazimírky.
Pořadatel neručí za případnou ztrátu nebo rozbití cenných věcí (mobilní telefony, audiovizuální
techniku, šperky, atd.). Pořadatel nedoporučuje tyto věci brát s sebou.
Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti, které dítě svěřilo do úschovy
svému táborovému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu tábora ponechalo
u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.
Rodič dává provozovateli tábora souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v
případě podezření ze závažného porušení táborového řádu (zejména se jedná o podezření z
krádeže cizí věci, či držení zakázaných věcí, látek)
Rodič prohlašuje, že při přihlášení nezamlčel žádné důležité informace o zdravotním stavu dítěte,
Rodič bere navědomí, že nemocné dítě se nemůže účastnit tábora a rodič si dítě vyzvedne z
příměstského tábora po dohodě s táborovým vedoucím.
Rodič je povinen před odjezdem pečlivě dítěti zkontrolovat vlasy. Hnídy a vši jsou důvodem
k nepřijetí dítěte do tábora a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků.
Rodič 1.den tábora odevzdá Prohlášení rodičů a kopii kartičky pojištěnce. V případě neodevzdání
jedné z náležitosti si pořadatel vyhrazuje právo k nepřijetí dítěte na tábor.

3

Mobilní telefony
V případě, že má mobilní telefon dítě s sebou na táboře, rodič akceptuje, že dítě nebude mobilní
telefon používat v době konání příměstského tábora. Telefonické spojení je možné v době
vyzvedávání dětí z příměstského tábora. Rodič může v opodstatněných důvodech kontaktovat
táborového vedoucího na telefonní číslo uvedené první den na informacích k programu tábora.
Závěrečná ustanovení
Vyplněním a podpisem příslušné kolonky v závazné přihlášce/ zaškrtnutím Souhlasu v elektronické
přihlášce rodič bere na vědomí a souhlasí s Všeobecnými podmínkami pro účast táboře na táboře
Kazimírka, Režimem dne, Táborovým řádem a Instrukcemi pro přihlášení . Rodič stvrzuje svým
podpisem na přihlášce/ Souhlasem a odesláním elektronické přihlášky, že těmto podmínkám rozumí a
v plném rozsahu je respektuje.
Rodič prohlašuje, že je oprávněný jednat za dítě.
Rodič souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v závazné přihlášce pro potřeby pořadatele
dětského tábora Kazimírka a zároveň k zasílání informací rodiči o dění ve spolku Kazimírka.
Zároveň rodič dává souhlas k použití fotografií a videa sebe či svého dítěte pořízených v rámci
tábora pro prezentaci spolku Kazimírka.
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