PROVOZNÍ PODMÍNKY LETNÍHO TÁBORA
Článek I.
Základní ustanovení
1. Provozovatel Sluchátko, z.s. se zavazuje poskytnout závazně přihlášenému
dítěti letní zotavovací akci (dále jen „letní tábor“) v Penzionu Artur, Malý
Semerink 1016, PSČ: 468 11Janov nad Nisou, v období od 9.7. 2022 do
16.7. 2022. Sluchátko pořádá tábor ve spolupráci se ZŠ VIA BEROUN.
Článek II.
Povinnosti provozovatele
1. Provozovatel prohlašuje, že je subjektem způsobilým k poskytnutí služby
uvedené v článku I. těchto provozních podmínek a že k tomu má dostatečné
hmotné i personální vybavení.
2. Provozovatel se zavazuje zabezpečit program dítěte na letním táboře za
dodržení všech bezpečnostních předpisů.
3. Provozovatel zajistí přepravu dítěte autobusem z Prahy k objektu letního tábora
a zpět.
4. Provozovatel zajišťuje na letním táboře stravování dítěte 5x denně (snídaně,
přesnídávka, oběd, svačina a večeře), pitný režim po celý den a ubytování
v zařízení uvedeném v článku I., bod 1.
5. Provozovatel zajistí na dobu pobytu úrazové pojištění dítěte.
6. V rámci pobytu dítěte na letním táboře provozovatel zajistí zejména:
a) celotáborovou hru
b) florbalový turnaj a další sportovní aktivity
c) pravidelné večerní zpívání a hry
d) celodenní výlet
7. Provozovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zákonného
zástupce o zranění/nemoci dítěte, a to na telefonní čísla uvedená v závazné
přihlášce. V naléhavých případech je provozovatel povinen a zároveň oprávněn
přivolat lékaře či zajistit odvoz dítěte do zdravotnického zařízení, a to i bez
předchozího souhlasu rodiče či jiné kontaktní osoby.

8. Provozovatel upozorňuje zákonného zástupce, že neručí za ztráty a zničení
cenností uchovávaných dítětem.
9. Provozovatel informuje o průběhu tábora (program a fotografie) na
webových stránkách www.sluchatko.com, k čemuž dává zákonný zástupce
dítěte souhlas. Provozovatel neuvádí ve zprávách ani u fotografií jméno
dítěte.

Článek III.
Povinnosti zákonného zástupce
1. Zákonný zástupce se zavazuje ke splnění platebních podmínek uvedených
v článku IV. těchto provozních podmínek letního tábora.
2. Zákonný zástupce se zavazuje přivést dítě včas na místo srazu v den
odjezdu a v den příjezdu je v určený čas vyzvednout.
3. Zákonný zástupce se zavazuje, že v případě závažných zdravotních
problémů nebo závažných kázeňských přestupků dítěte zajistí odvoz dítěte
z letního tábora nejpozději do 24 hodin na vlastní náklady.
4. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit veškeré případné škody na majetku
provozovatele či ubytovacího zařízení, případně dalších účastníků
táborového pobytu, které ubytovaný úmyslně způsobí.
5. Zákonný zástupce bere na vědomí povinnost odevzdat provozovateli v den
odjezdu na letní tábor kopii průkazu zdravotní pojišťovny a Prohlášení
zákonných zástupců účastníka letního tábora, které musí být vyplněno
v den nástupu.
6. Zákonný zástupce se zavazuje provozovateli odevzdat v den odjezdu
veškeré léky, které dítě užívá.
7. Zákonný zástupce se zavazuje odevzdat provozovateli nejpozději v den
odjezdu Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte.
8. Zákonný zástupce bere na vědomí, že v případě nedodržení podmínek
v článku III. odst. 5 a 7 nebude dítě na letní tábor přijato.

Článek IV.
Platební podmínky
1. Zákonný zástupce uhradí provozovateli částku 7 000,- Kč s tím, že zálohu
3 000,- uhradí nejpozději do 28.2. 2022 a zbylou částku 4 000,- Kč do 31.
května 2022, a to bankovním převodem na účet 2301168084/2010, variabilní
symbol r.č. dítěte bez lomítka.
2. V případě odhlášení dítěte jsou stanoveny tyto storno poplatky: odhlášení do
konce května 2022 nevratná záloha 3 000,- Kč, do 15. června 50%, později
100%. Za dítě však můžete zajistit náhradníka.

Článek V.
Informace o táborovém pobytu
1. Adresa letního tábora:
Sluchátkový LT
Penzion Artur
Malý Semerink 1016
468 11 Janov nad Nisou
2. Ubytování:
Penzion Artur, 2 – 4 lůžkové pokoje
3. Odjezd na tábor:
9.7. 2022, čas a místo bude přihlášeným bude upřesněn (obvykle v ranních
hodinách odjezd z Prahy)
4. Návrat z tábora:
16.7. 2022 (obvykle návrat do Prahy kolem poledne)
Seznam věcí na tábor:
pevné boty, letní boty, holínky, ponožky a spodní prádlo v dostatečném
množství, oblečení na spaní, větrovka, svetr, kalhoty, tepláky, mikiny, trička,
kraťasy, plavky, kšiltovka, šátek, pláštěnka, ručník, osuška, hygienické potřeby
(mýdlo, šampón, zubní pasta, kartáček na zuby, hřeben, opalovací krém),
sluneční brýle, sprej proti klíšťatům, papírové kapesníky, neplavci kruh, malý
batoh na výlety, baterka a náhradní baterie, kniha, zápisník, psací potřeby,
láhev na pití, kapesné (doporučujeme 400,- Kč)
5. Vybavení dítěte na letní tábor je potřeba přizpůsobit tomu, že se děti budou
většinu času pohybovat v přírodě. Proto doporučujeme využít především
starší oděv a počítat s případnou možností jeho poničení. Obuv, kterou je
dítě na tábor vybaveno, by měla být pohodlná, doporučujeme před odjezdem
překontrolovat, zda velikost obuvi odpovídá potřebám dítěte.
6. Návštěvy rodičů na táboře nejsou z hygienických, zdravotních a výchovných
důvodů povoleny.
7. Mobilní telefony ani jiné elektronické přístroje nejsou na táboře povoleny.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Podrobnější informace můžete získat na tel.: 725 246 206 či na e-mailu:
luka@sluchatko.com.
V Berouně dne 26.1. 2022

Mgr. Jiří Luka v.r.
ředitel
Sluchátko, z.s.
IČ: 26565722
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