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Příměstský tábor s názvem „Veselý příměšťák pro holky i kluky“, jehož organizátorem je Veselá rodina z. 
ú. se uskuteční v zázemí komunitního centra Svět dobrých lidí v Dobříši a jeho okolí. 

TERMÍN A CENA PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA  
- Příměstský tábor se uskuteční v termínu od pondělí 23. do pátku 27. 8. 2021. Aktivní program 

tábora probíhá vždy od 8:30 do 15:30 hod. Příchod dětí je možný od 7:30 a odchod do 16:30 hod. 
- Cena příměstského tábora 2 450 Kč za 1 dítě. Druhý sourozenec 2 250 Kč. 

Cena zahrnuje:  
- celodenní animátorský program (8:00-16:00 hod),  
- stravu (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a celodenní pitný režim od pondělí do pátku + 

při čtvrtečním přespání zahrnuje také večeři a snídani),  
- materiál na tvoření,  
- vybavení pro naučné, sportovní a zábavné hry a další program,  
- jednodenní výlet, návštěvy exkurzí, interaktivních programů, cestovné, 
- odměny do soutěží,  
- personální zajištění v podobě profesionálních a zkušených dětských animátorek, 
- a provozní náklady spojené s programem a jeho realizací. 

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE NA TÁBOR 
Rodiče mohou své děti přihlašovat na příměstský tábor od 15. 2. 2021 do naplnění kapacity. 
S elektronicky podanou přihláškou si závazně rezervujete místo na příměstském táboře. Bližší informace 
naleznete na adrese: www.veselarodina.org.  
Příměstský tábor s Veselou rodinou je určen primárně pro děti ve věku od 5 do 12 let. O případnou výjimku 
je možné zažádat písemně na adresu: info@veselarodina.org.  

PLATBA ZA TÁBOR 

Plnou cenu tábora je nutno uhradit bezhotovostním převodem na účet organizace bezprostředně po 
zaslání přihlášky na e-mailovou adresu info@veselarodina.orga  a následném obdržení údajů k platbě. 

ZRUŠENÍ TÁBORA 
a) Zrušení účasti ze strany zákonného zástupce dítěte: 
Objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou – e-mailem doručeným na 
adresu: info@veselarodina.org. 
Zákonný zástupce je povinen při zrušení přihlášky uhradit storno poplatek, jehož výše je stanovena takto: 
- více než 30 dnů před nástupem na tábor 50 % z celkové ceny tábora, 
- 30-15 dnů před nástupem na tábor 70 % z celkové ceny tábora, 
- 14-7 dnů před nástupem na tábor 90 % z celkové ceny tábora, 
- v době kratší než 7 dnů před nástupem na tábor 100 % z celkové ceny tábora. 
Pro stanovení výše storno poplatku je rozhodující datum písemného oznámení o zrušení přihlášky na email: 
info@veselarodina.org. Doporučujeme sjednat pojištění pro případ onemocnění dítěte. 
Všechna vyúčtování a finanční vratky za příměstské tábory se uskuteční najednou až po skončení 
příměstského tábora, tj. během září 2021. 
 
b) Zrušení tábora ze strany organizátora: 
Bude-li nutné tábor zrušit z vážných organizačních důvodů pořadatele nebo z důvodů nařízení nebo 
opatření vlády ČR či příslušného ministerstva bránícího v uskutečnění tábora nebo jeho turnusu, bude plátci 
ceny tábora vrácena celá uhrazená částka, a to do 30 dnů od data zrušení tábora, na bankovní účet. 
Bude-li nutné dítě vyloučit z tábora z vážných kázeňských důvodů, plátci ceny tábora se zaplacená částka 
nevrací! Pořadatel nenese zodpovědnost za případné onemocnění účastníka bezprostředně před konáním 
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tábora nebo během tábora, které je překážkou v jeho účasti na programu. Uhrazený účastnický poplatek se 
v tomto případě nevrací. 

ORGANIZACE TÁBORA 
Místem konání tábora zázemí komunitního centra Svět dobrých lidí v Dobříši a jeho okolí dle plánovaného 
programu jednotlivých dnů tábora. V rámci tábora na děti čeká poznávání formou her a zážitků, návštěvy a 
exkurze, zábava ve formě sportovní aktivit, kreativní tvoření, vědomostní úkoly a mnoho dalšího. Během 
týdne si děti užijí kamarádské prostředí, veselý kolektiv lektorů, vtipné aktivity a spoustu 
nezapomenutelných zážitků. Program tábora uzpůsobíme aktuální epidemiologické situaci a aplikujeme 
všechna nařízení vlády ČR a opatření Ministerstva zdravotnictví a dalších státních orgánů.  
 
Lektory našich příměstských táborů jsou zkušení a proškolení animátoři dětských akcí s dlouholetými 
zkušenostmi v oblasti práce s dětmi. Každý nezletilý účastník příměstského tábora musí po dobu jeho 
trvání plně respektovat pokyny našich lektorů a případných vedoucích programu příměstského tábora. 
Neuposlechnutí může vést k okamžitému vyloučení z příměstského tábora, v takovém případě bude rodič 
(zákonný zástupce) okamžitě kontaktován na kontakt uvedený v elektronické přihlášce a je povinen si 
nezletilého převzít. Za zranění a škody způsobené neuposlechnutím pokynů lektora příměstského tábora 
nenese organizace zodpovědnost. Rodič (zákonný zástupce) dítěte je v takovém případě povinen škodu 
uhradit. 
 
Příměstský tábor se koná za každého počasí a jeho program probíhá uvnitř i venku. Na příměstský tábor 
je proto nutné dítě vybavit vhodným volnočasovým oblečením a doplňky dle počasí (pokrývka hlavy, 
nepromokavý oděv, vhodnou obuv, vhodné oblečení na různé aktivity, sluneční brýle, opalovací krém, 
repelent, …). Každý den by mělo dítě mít k dispozici také malý batůžek na záda s lahví na pití (min. 0,5l), 
kterou si v průběhu dne může v místě konání programu doplnit.  
 
V první den konání příměstského tábora je třeba, aby se dítě dostavilo v doprovodu svého zákonného 
zástupce v době mezi 7:30 a 8:30 hod. do komunitního centra Svět dobrých lidí. Dítě předá zákonný 
zástupce vedoucímu tábora, který se prokáže průkazem animátora Veselé rodiny a v případě potřeby vyřeší 
potřebné administrativní záležitosti k nástupu dítěte na příměstský tábor. Zákonný zástupce současně 
odevzdá vedoucímu tábora nebo jeho zástupci všechny potřebné doklady k účasti dítěte na táboře, 
konkrétně: podepsané prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti a kopii průkazu zdravotní 
pojišťovny. Dodání podepsaného prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti a kopii průkazu zdravotní 
pojišťovny v první den konání tábora je podmínkou účasti dítěte na programu tábora! V dalších dnech může 
dítě (pokud to má vyznačeno v přihlášce) přicházet samo, a to vždy v době mezi 7:30 a 8:30 hod. do 
komunitního centra Svět dobrých lidí v Dobříši, kde jej převezme vedoucí tábora nebo jeho zástupce. 
 
Dítě je možné vyzvednout každý do 16:30 hod. opět v komunitním centru Svět dobrých lidí. Pokud dítě 
odchází (dle volby v přihlášce) samo, může hned po rozchodu v daný čas odejít. Výjimkou je čtvrtek, kdy je 
možné účastnit se výletu s přespáním do druhého dne (podrobné informace obdržíte před konáním 
tábora). 
 
Na tábor nepatří mobilní telefony, tablety a podobná zařízení. Pokud má dítě u sebe dané zařízení, před 
začátkem programu ho vypne/ztlumí a během programu jej nepoužívá. Zařízení si může zkontrolovat 
během poledního klidu a použít ho k focení (nikoli k natáčení) při hře během programu, ale jen na základě 
pokynu/souhlasu lektora příměstského tábora. Natáčení či fotografování tábora je zakázáno. Všechny 
fotografie a videa budou zákonným zástupcům předány elektronickou formou po skončení příměstského 
tábora.  
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Podrobné informace s programem jednotlivých dnů a doporučeným seznamem věcí na tábor obdrží rodič 
(zákonný zástupce) dítěte v týdnu před začátkem příměstského tábora na e-mailovou adresu, kterou 
uvede v přihlášce. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tyto všeobecné a organizační podmínky pro příměstský tábor jsou součástí závazné přihlášky dítěte. 
Podpisem, respektive elektronickým podáním přihlášky stvrzuje rodič (zákonný zástupce) dítěte, že se s 
podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. 
 
Kontakt na hlavní vedoucí příměstského tábora „Veselý příměšťák pro holky i kluky“ 
 
Denisa Havlíčková      Sára Zemanová 
tel.: 731 619 667      tel.: 736 229 236 
e-mail: deni.havlickova@gmail.com    e-mail: info@veselarodina.org  
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