Organizační řád Sportovního dětského léta
Sportovní dětské léto je příměstský tábor rozdělený do 5 turnusů, který je připraven pro ty, kteří
nemohou odjet na trvalý pobyt do letního tábora. Účastníci se scházejí každé ráno a jejich činnost
končí v odpoledních hodinách.
Nabídka příměstských táborů
• Nabídku příměstského tábora vydává UK FTVS v termínech červenec a srpen 2022.
• Termíny a místa konání plánovaných příměstských táborů se mohou změnit v závislosti na
aktuálním počtu zájemců.

1. Vysvětlení pojmů
1.1. Příměstský tábor (dále jen tábor)
• Tábor probíhá v areálu UK FTVS a v přilehlé přírodě (Obora Hvězda a Divoká Šárka).
• Tábor je vypsán na 5 po sobě jdoucích dnů (pondělí - pátek).
• Každý táborový den začíná v 8:00 a končí v 16:45 (po dohodě se zákonnými zástupci může
být dohodnuto jinak, avšak v souladu s programem).
• Cena termínu je stanovena za 5 dní.
1.2. Organizátor (dále jen organizátor) tábora a hlavní instruktor
• Organizátorem tábora je vždy UK FTVS. Na jednotlivých termínech zastupují organizátora
hlavní instruktoři.
1.3. Zákonný zástupce
• Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti dle § 858 předpisu č. 89/2012Sb.
Pouze zákonný zástupce může za zájemce či účastníka jednat (přihlásit, odhlásit, převzít,
předat apod.). S žádnými jinými osobami nebude organizátor jednat a neumožní jim k
účastníku tábora přístup.
1.4. Osoba zastupující zákonného zástupce
• Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči organizátoru tábora na jinou osobu,
musí tento projev vůle učinit písemně. Tento dokument musí obsahovat zcela jasné označení
zastupované osoby, potřebné kontaktní údaje na zastupující osobu, výčet činností, ke kterým
je zastupující osoba oprávněna, místo a datum sepsání dokumentu, vlastnoruční podpis.
1.5. Zájemce o tábor (dále jen zájemce)
• Zájemcem je dítě, jehož zákonný zástupce dal zřetelně najevo zájem, aby se zúčastnilo
termínu/ů tábora (podal přihlášku).
• Zájemcem o tábor se může stát dítě ve věku od 6 do 15 let (pokud organizátor neurčí jinak).
1.6. Účastník tábora (dále jen účastník anebo dítě)
• Účastníkem se zájemce stává až po odeslání řádně vyplněné přihlášky a řádném zaplacení
ceny termínu/ů tábora.
• Účastníkem termínu/ů tábora se může stát pouze zájemce, který splňuje veškeré podmínky
daného tábora. Jedná se zejména o podmínky věkové, zdravotní a fyzické zdatnosti a dále o
doručení všech požadovaných dokumentů.
1.7. Zodpovědná osoba (předávání účastníků)
• Organizátor tábora předem určí zodpovědnou osobu (zodpovědné osoby), které mohou od
zákonného zástupce, nebo osoby zastupující zákonného zástupce přebrat účastníka tábora při
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zahájení tábora a zase jej předat zákonnému zástupci, nebo osobě zastupující zákonného
zástupce při ukončení tábora.
1.8. Zahájení tábora
• Tábor je pro účastníky zahájen vždy v pondělí v 7:30 v hlavním vestibulu fakulty. Ostatní
všední dny je sraz v 7:45 u Coolbaru (bar u vchodu na sportoviště) předáním účastníka
zákonným zástupcem, nebo osobou zastupující zákonného zástupce předem určené
zodpovědné osobě.
1.9. Ukončení tábora
• Tábor je pro účastníka ukončen na předem určeném místě (obvykle u Coolbaru – bar u vchodu
na sportoviště), v předem stanoveném čase (cca 16:45) předáním účastníka předem určené
zodpovědné osoby zákonnému zástupci, nebo osobě zastupující zákonného zástupce.
1.10. Přihláška na tábor
• Na tábor se lze přihlásit na webových stránkách: https://www.ftvs-vzdelavani.cz
• Zájemce se může přihlásit pouze na celý termín tábora (5 dní), pokud organizátor nepovolí
výjimku.
1.11. Platba tábora
• Platba tábora je možná online, nebo bankovním převodem. Pokud tábor nebude uhrazen 14
dní před jeho začátkem, nemůžeme účastníkovi garantovat jeho účast na táboře.
1.12. Pojištění účastníků
• Rodiče berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu (při neopatrném zacházení s pomůckami
v průběhu tábora apod.). Z těchto důvodů doporučuje organizátor tábora pojištění účastníků.

2. Storno podmínky
1.

Zrušení účasti je třeba oznámit vždy písemně:
•

e-mailem na adresu: sdl@ftvs.cuni.cz

•

vlastní zrušení je platné až po jeho následném potvrzení e-mailem

2.

Při zrušení účasti více než 30 dní před začátkem turnusu si neúčtujeme žádný storno poplatek.

3.

Při zrušení účasti 21 - 29 dnů před začátkem turnusu činí storno poplatek 20 % z celkové
ceny tábora.

4.

Při zrušení účasti 14 - 20 dnů před začátkem turnusu činí storno poplatek 40 % z celkové
ceny tábora.

5.

Při zrušení účasti 7 - 13 dnů před začátkem turnusu činí storno poplatek 60 % z celkové ceny
tábora.

6.

Při zrušení účasti méně než 7 dnů před začátkem turnusu činí storno poplatek 80 % z celkové
ceny tábora.
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7.

Pokud dítě na příměstský tábor nenastoupí bez zrušení přihlášky, činí stornovací poplatek 100
% z celkové ceny tábora.

8.

V případě nemoci či úrazu znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou
účtovány. Nemoc či úraz je třeba doložit lékařským potvrzením.

9.

Najde-li klient za sebe (dítě) náhradníka, storno poplatek nebude vyžadován.

10.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění
na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou
cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění v průběhu tábora, které vynutí předčasné
ukončení tábora, se však vrací poměrná část zaplacené ceny. Toto třeba doložit lékařským
potvrzením.

11.

Nedodání podepsaných požadovaných dokumentů (Čestné prohlášení zákonného zástupce,
Souhlas s ošetřením, Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z tábora, Prohlášení o
bezinfekčnosti, Kopii kartičky zdravotní pojišťovny) do 8:00 hodin prvního dne termínu, na
které je účastník přihlášen, není důvodem k navrácení platby za tábor v jakékoliv výši.

3. Táborový řád
1.1.

Náplní příměstského tábora je nejen zajistit hlídání dětí v pracovní době rodičů, ale také, a to
především, zajistit dětem příjemné trávení prázdnin s prima partou a bohatou nabídkou
různých druhů sportů.

1.2.

Cílem programu tábora je seznámit účastníky s co největší škálou sportů (např. seznamovací
hry, lacross, tchoukbal, atletické běhy, skoky, hody, vrhy, volejbal, beach volejbal,
přehazovaná, gymnastika, frisbee, florbal, tenis, hry v přírodě, orientační běh v areálu UK
FTVS, badminton, ping-pong, házená, beach házená, minigolf, fotbal, basketbal, boccia,
ringo, úpoly apod.). Jeho součástí je i polední klid.

1.3.

Rámcový program tábora je připraven před zahájením tábora s tím, že denní program může
být pozměněn dle rozhodnutí hlavního instruktora tábora (s přihlédnutím k počasí, únavě
dětí…).

1.4.

O děti se starají a program zajišťují zkušení instruktoři (většinou studenti UK FTVS).

1.5.

Program tábora je připraven denně od 8:00 do 16:40 hodin. Děti ráno přiveďte v 7:45
(vyjma pondělí, kdy je sraz již v 7:30) a vyzvedněte v 16:45.

1.6.

V případě pozdního příchodu informujte hlavního instruktora na mob: číslo bude
upřesněno před začátkem tábora.

1.7.

Program tábora probíhá obvykle v prostorách UK FTVS (Adresa: José Martího 31, Praha 6 Veleslavín. Velká žlutá budova, z Evropské ulice nelze přehlédnout, hnědá orientační cedulka
s nápisem “Fakulta tělovýchovy a sportu”.
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1.8.

Jeden den v týdnu (obvykle středa) se koná výlet do Divoké Šárky/obory Hvězda
a blízkého okolí. Dětem na tento den zabalte batůžek se svačinou, minimálně dvěma
lahvemi, nepromokavou bundou, blokem a tužkou. Sraz bude jako ostatní dny u bistra
Coolbar, vyzvednutí dětí tamtéž.

1.9.

Účastníci mají každý den zajištěn oběd (polévka, hlavní jídlo, pití). Poskytovatel stravovacích
služeb se nachází cca 10 minut pěšky od UK FTVS, proto prosím v případě špatného počasí
vybavte děti nepromokavou bundou.

1.10.

Po celou dobu tábora je všem účastníkům zajištěn neomezený přísun tekutin. Účastníky
vybavte prázdnou lahví, do které si budou moci během dne doplňovat tekutiny. V případě, že
jdou účastnící na půldenní výlet, mohou si dolévat pití pouze v areálu UK FTVS (před
odchodem na půldenní výlet), proto je vybavte více prázdnými lahvemi.

1.11.

Účastníkům dejte, prosím, s sebou odpolední svačinu.

1.12.

Na příměstský tábor je nutné vybavit děti oblečením na teplé i chladné počasí. Děti musí mít
dvoje boty: jedny do venkovních prostor a jedny do tělocvičny. Není možné chodit do
tělocvičny ve venkovních botách. Děti, prosím, vybavte náhradním oblečením,
nepromokavou bundou a čepicí proti sluníčku. V případě předpovědi slunečného počasí své
děti, prosím, namažte opalovacím krémem. Není v možnostech instruktorů mazat děti na
místě.

1.13.

Pro účast na táboře je nutné dodat instruktorovi níže uvedené dokumenty (formuláře jsou ke
stažení na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1734.html) nejpozději první den konání termínu
ihned po příchodu na místo srazu při předání účastníka organizátorovi (doporučujeme
dokumenty zaslat na e-mail: sdl@ftvs.cuni.cz).
1.13.1. Čestné prohlášení zákonného zástupce
1.13.2. Souhlas s ošetřením
1.13.3. Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z tábora
1.13.4. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

1.14.

Prohlášení o bezinfekčnosti je nutné odevzdat instruktorovi první den konání termínu
ihned po příchodu na místo srazu při předání účastníka organizátorovi – ve vstupní hale UK
FTVS (formulář ke stažení na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1734.html). Prohlášení o
bezinfekčnosti nesmí být starší než 1 den a nemusí být potvrzeno praktickým lékařem.

1.15.

Organizátor přebírá za účastníka odpovědnost v okamžiku předání účastníka zákonným
zástupcem, nebo osobou zastupující zákonného zástupce a odpovědnost organizátora končí
zpětným předáním účastníka zákonnému zástupci, nebo osobě zastupující zákonného
zástupce. V případě, že zákonný zástupce souhlasil se samostatným odchodem účastníka po
skončení tábora, končí odpovědnost organizátora za účastníka s koncem denního programu (tj.
16:40).
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1.16.

V případě, že zákonný zástupce souhlasí s dřívějším samostatným odchodem účastníka, končí
odpovědnost organizátora za účastníka časem odchodu účastníka. Čas odchodu musí být
organizátorovi sdělen písemnou formou, tj. psanou formou s podpisem zákonného zástupce,
nebo osobou zastupující zákonného zástupce, e-mailem nebo SMS zprávou. Časem odchodu
účastníka je myšlen čas, který stanovil zákonný zástupce, nebo osoba zastupující zákonného
zástupce.

1.17.

V pátek poslední hodinu bude společné rozloučení (předání diplomů, odměn, focení skupinek
a zpětná vazba).

1.18.

Po skončení termínu budou mít všichni zákonní zástupci k dispozici fotky ke stažení. Odkaz
na stažení fotek budeme spolu s přihlašovacím jménem a heslem zasílat po skončení termínu
pouze zákonným zástupcům, jejichž děti se daného termínu účastnily.

1.19.

Zákonný zástupce účastníka souhlasí s pořizováním fotografií účastníka v průběhu
Sportovního dětského léta a s jejich použitím k propagačním účelům této akce. Fotografie
budou použity pouze v souvislosti s příměstským táborem a nebudou předávány třetím
osobám. V případě, že zákonný zástupce účastníka nesouhlasí s pořizováním fotografií je
nutné svůj nesouhlas nahlásit na mail: sdl@ftvs.cuni.cz.

1.20.

Pořízené fotografické materiály zůstávají majetkem organizátora. Všechna práva jsou
vyhrazena pro organizátora, tj. UK FTVS.

1.21.

Na tábor nosí účastníci pouze věci potřebné k účasti na něm. Je jim zakázáno nosit
a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu
ostatních osob (především zbraně, návykové látky apod.). Cenné věci (šperky, mobilní
telefony apod.) si děti na tábor berou pouze na vlastní nebezpečí, v případě ztráty či zničení
cenných věcí nenese organizátor ani instruktoři žádnou odpovědnost.

1.22.

Ve všech prostorách a prostranstvích, kde probíhá tábor, je zákaz kouření a užívání
návykových látek (alkohol, drogy).

1.23.

Minimální počet účastníků termínu je 40, maximální počet účastníků termínu je 55. Děti jsou
rozděleny do skupin podle věku.

1.24.

Tábora se mohou zúčastnit pouze zdraví účastníci. Pokud se v průběhu dne u účastníka
vyskytnou jakékoliv zdravotní problémy, hlavní instruktor vyrozumí zákonného zástupce,
nebo osobu zastupující zákonného zástupce, který/á si účastníka vyzvedne a převezme za něj
odpovědnost. Odpovědnost organizátora za účastníka končí časem předání účastníka jeho
zákonnému zástupci, nebo osobě zastupující zákonného zástupce.

1.25.

V případě jakýchkoliv zdravotních problémů první pomoc poskytne instruktor, při větších
komplikacích bude okamžitě přivolána první pomoc a postižený účastník bude přepraven do
nemocnice. Hlavní instruktor o zranění ihned vyrozumí organizátora a zákonného zástupce
účastníka, nebo osobu zastupující zákonného zástupce účastníka.

1.26.

Zákonný zástupce, nebo osoba zastupující zákonného zástupce je povinen/a nahlásit hlavnímu
instruktorovi jakékoliv změny, které se udály a mohly by ovlivnit chování či zdravotní stav
účastníka (úmrtí v rodině, očkování, štípnutí hmyzem…) a tím i průběh tábora.
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