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Smluvní podmínky k příměstským táborům  

1. Pořadatelem se rozumí spolek Vesta Pardubice z.s.  

2. Objednatelem se rozumí rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za výchovu dítěte.  

3. Účastníkem se rozumí nezletilé dítě, které splnilo podmínky pro účast na příměstském táboře, přičemž 

těmito podmínkami se rozumí:  

a. Objednatel podal kompletní přihlášku účastníka pořadateli prostřednictvím webových stránek 

www.vestapardubice.cz  

b. Při prvním předání účastníka objednatel doložil, že je účastník zdravotně způsobilý (buď 

čestným prohlášením nebo posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným praktickým lékařem 

pro děti a dorost a prohlášením o bezinfekčnosti).  

c. Zaplacení účastnického poplatku.  

4. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit příměstský tábor, na kterém nebude přihlášeno minimálně 8 dětí.  

5. Do účastnického poplatku se započítávají náklady na prostory, ve kterých se bude tábor pořádat, 

stravné (2 svačiny a oběd) a pitný režim dětí, náklady na materiál, cestovné a vstupy, mzdy pracovníků 

ev. pojištění dětí.  

6. Storno poplatky účastnického poplatku:  

a. 4 týdny před datem konání a dříve = bez poplatků,  

b. 3 týdny 10 % z ceny,  

c. 2 týdny 20 % z ceny,  

d. 1 týden a méně 50 % z ceny. 

7. Doba pobytu dětí na příměstském táboře: Nedohodnou-li se objednatelé s vedoucí akce jinak začátek 

příměstského tábora je vždy od 7:30 do 8:00 a konec od 16:30 do 17:00. V případě, že si objednatelé 

vyzvednou účastníka po 17:00 může to být důvod k ukončení jeho účasti na příměstském táboře. Na 

první den předání jsou povinni přijít objednatelé s účastníky. V případě, že objednatelé vyplní 

oznámení o tom, že účastník může docházet a sám odcházet z příměstského tábora k dalším předání 

účastníků již docházet objednatelé nemusí.  

8. Ukončení účasti účastníka: V případě, kdy účastník nebo objednatel nedodrží některou z následujících 

podmínek, může pořadatel jednostranně zrušit účast účastníka na příměstském táboře, a to bez náhrady 

účastnického poplatku:  

a. Účastník opakovaně nerespektuje a nedodržuje pokyny personálu.  

b. Objednatelé si opakovaně nevyzvedli účastníka ve stanovenou dobu.  

c. Účastník vnese do prostor spolku nebo do skupiny dalších účastníků zbraň, návykové látky, 

ale také mobilní telefon (krom případu, kdy využije úschovy v prostorách spolku) apod.  

d. Účastník slovně nebo fyzicky napadne ostatní účastníky nebo personál.  

9. Pořadatel nenese zodpovědnost za věci účastníků.  

10. Objednatelé vyjadřují svůj souhlas se smluvními podmínkami odesláním elektronické přihlášky.  

 

V Pardubicích dne 9.2.2023  

PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák, ředitel  

 

http://www.vestapardubice.cz/

