KPR, z.s.
Plzeňská 89/328, Praha 6 – Řepy, 163 00
Tel: +420 603 404 596
e-mail: email@rudolfaci.cz
internet: www.rudolfaci.cz

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA LETNÍM SPORTOVNÍM TÁBOŘE - RUDOLFÁCI V ROCE 2021
1.

Rezervace

odvoz účastníka z tábora, nejpozději do 24 hodin od telefonické výzvy
hlavního vedoucího.

Rezervaci lze provést pomocí elektronického formuláře na http://www.rudolfaci.cz
nebo telefonicky při sdělení údajů potřebných pro vytvoření Přihlášky. Rezervací
nevznikne smluvní vztah mezi KPR, z.s. a objednatelem.
2.

přidělením čísla přihlášky KPR
podpisem zákonného zástupce dítěte na přihlášce
zaplacením zálohy minimálně 3.000 Kč do 10ti dnů od přidělení
čísla přihlášky nebo celé částky 7.550 Kč v tomtéž termínu.
Objednatel potvrzuje, že se s obsahem Všeobecných podmínek účasti
na letním sportovním táboře KPR seznámil a souhlasí s tím, že
Všeobecné podmínky účasti na letním sportovním táboře KPR jsou
součástí uzavřené smlouvy a jsou pro obě strany závazné.

2.2.

Cena pobytu
3.1.

Celková cena za jedno dítě je 7.550 Kč (slovy: sedm tisíc pět set padesát
korun českých).

3.2.

V celkové ceně je zahrnuto: strava 5x denně (snídaně, přesnídávka,
oběd, odpolední svačina, večeře), pitný režim po celých 24 hodin,
ubytování v chatkách/srubech 4-10dětí, (dítě musí mít vlastní spacák a
napínací prostěradlo), základní pojištění odpovědnosti dítěte, dohled
oddílového vedoucího a odborná zdravotní péče, zapůjčení sportovních
potřeb dle programu tábora, kondiční cvičení pod dohledem odborníka,
kompletní zajímavý program pro děti po celou dobu konání tábora
(celotáborová hra, výlety, soutěže, odměny, diplomy, pomůcky pro
soutěže, zapůjčení sportovních potřeb a pomůcek, výtvarný materiál,
zábavné večery, sportovní turnaje,…), některé společné cesty (bus, vlak)
či vstupy (muzea, rozhledny, koupaliště, …) při výletech oddílů.

3.3.

5.

5.7.

Na táboře nejsou povoleny z hygienických důvodů žádné vlastní potraviny
(bonbóny, brambůrky, ovoce, uzeniny apod.). O děti bude v plné míře
postaráno. Výjimky může povolit hlavní vedoucí na základě zvláštního
stravovacího režimu (bezlepková dieta apod.) a to včetně určení způsobu
uskladnění potravin.

5.8.

Návštěvy na táboře nejsou z hygienicko-epidemiologických důvodů
možné.

5.9.

Do prostoru tábora je rodičům a jakýmkoliv návštěvám po celou dobu
konání tábora z bezpečnostních a hygienických důvodů vstup zakázán!

5.10.

Účastníci tábora Rudolfáci jsou povinni respektovat obecná pravidla
chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná Táborovým řádem.

Smluvní vztah mezi KPR, z.s. (dále jen KPR) a objednatelem dětského
pobytu na letním táboře Rudolfáci (matka, otec nebo zákonný zástupce
dítěte – dále jen Objednatel) vzniká na základě:
a)
b)
c)

4.

Na táboře nejsou povoleny mobilní telefony a drahé věci (např. rádio,
MP3 přehrávač, zlaté šperky, drahé hodinky, exkluzivní oblečení, laserová
ukazovátka a jiná elektronika). Za případnou ztrátu, poškození nebo
odcizení nenese KPR odpovědnost. V chatkách, kde jsou děti ubytovány,
jsou veškeré zásuvky z bezpečnostních důvodů odpojeny! Dovezené
telefony, nože, nůžky a drahé věci budou dětem vybrány, a vráceny při
odjezdu z tábora! Podobně laserová ukazovátka vybrána od dětí tak, aby
byla zajištěna ochrana očí ostatních dětí!

Vznik smluvního vztahu
2.1.

3.

5.6.

6.

V ceně pobytu není doprava dětí na místo konání a zpět. Doprava není
zajišťována KPR. Rodiče si dítě přivezou a odvezou na vlastní náklady.

Odstoupení od smlouvy, storno poplatky
6.1.

Objednatel má před zahájením pobytu na táboře Rudolfáci právo na
odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za pobyt
bez účtování jakýchkoliv stornopoplatků, pokud pobyt na táboře Rudolfáci
bude zrušen ze strany KPR (přírodní katastrofa, nemožnost ubytování,
epidemie, …) a to nejpozději do 05.07.2021. V období mezi 06.07.2021
až 11.07.2021 má právo KPR uplatňovat stornopoplatky do výše
oprávněných vynaložených nákladů, minimálně však 600 Kč za každého
závazně přihlášeného účastníka. Objednatel zároveň nemá nárok na
žádné další náhrady či úhradu škody.

6.2.

Není-li důvodem odstoupení Objednatele od smlouvy zrušení pobytu
KPR nebo odstoupí-li KPR od smlouvy před zahájením čerpání služeb z
důvodu porušení povinnosti Objednatelem, je Objednatel povinen
zaplatit KPR stornopoplatky z celkové ceny ve výši:

Platební podmínky
4.1.

KPR má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím.
Platba dle závazné přihlášky se považuje za uhrazenou okamžikem
připsání příslušné částky na účet KPR vedený u peněžního ústavu. Při
nedodržení stanoveného termínu úhrady Objednatelem má KPR právo
od smlouvy odstoupit a Objednatel je povinen uhradit storno poplatky dle
čl. 6, čímž není dotčeno právo KPR na náhradu škody.

4.2.

Objednatel má nárok na poskytnutí služeb při včasném zaplacení ceny
pobytu v celé sjednané výši.

4.3.

Objednatel je povinen zaplatit plnou cenu tábora 7.550 Kč nejpozději
do 31. 05. 2021.

Práva a povinnosti účastníka (dítěte) pobytu na táboře Rudolfáci
5.1.

Při příjezdu do tábora bude mít každý účastník (dítě) u sebe:
-

-

BEZINFEKČNOST - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCŮ, které musí být vyplněno v den nástupu na tábor. Toto
prohlášení musí být podepsáno zákonným zástupcem a je právně
závazné!
Potřebné léky na 15 dní, které dítě užívá (uložené v originálním
balení s čitelným popisem užívání léků, jménem a příjmením dítěte).
Výbavu osobních věcí (doporučených v „SEZNAM doporučených
věcí 2021“).

5.2.

V průběhu pobytu není povoleno, aby účastníci pobytu (děti) opouštěli
vymezený prostor tábora bez doprovodu vedoucího.

5.3.

Na táboře nebudou trpěny jakékoliv přestupky proti stanovenému řádu a
nevhodné chování během celého pobytu (kouření, konzumace alkoholu a
energetických nápojů (Semtex, Red-Bull), užívání drog, nepovolené
opuštění tábora, šikana, …). Se základními společenskými normami a
nařízeními pro tábor Rudolfáci budou všechny děti seznámeny při
příjezdu - Táborový řád.

7.

-

V případě odstoupení od smlouvy v době od zaplacení zálohy
3.000 Kč (nebo celé částky 7.550 Kč) do 31. 05. 2021 bude účtován
storno poplatek 100 Kč. Zbytek zaplacené částky bude vrácen na
účet, odkud byly peníze obdrženy.

-

50% za každého závazně přihlášeného účastníka v době od 01. 06.
2021 do 13. 06. 2021 z celé částky 7.550 Kč. Zbytek zaplacené
částky bude vrácen na účet, odkud byly peníze obdrženy.

-

100% za každého závazně přihlášeného účastníka v době od
14.06.2021 do 11.07.2021 z celé částky 7.550 Kč

-

100% za každého závazně přihlášeného účastníka pokud na pobyt
nenastoupí dne 11.07.2021 z celé částky 7.550 Kč. Pozdější nástup
není z hygienicko-epidemiologických důvodů možný.

6.3.

KPR nevrací nic v případě, že účastník tábora odjede z rozhodnutí rodičů
nebo nekázně (definováno v odstavci 5.2 a 5.3)

6.4.

V případě onemocnění dítěte během konání tábora Rudolfáci 11.07.2021
do 24.07.2021 a předčasného odjezdu na doporučení lékaře, KPR
nevrací nic.

6.5.

Veškeré stornopoplatky jsou splatné ihned a budou automaticky
započteny s již zaplacenými zálohami na cenu tábora, s čímž Objednatel
výslovně souhlasí.

6.6.

Doporučujeme sjednat si komerční „storno“ připojištění!

Ostatní ujednání
7.1.

Za úmyslné škody na vybavení tábora, sportovním vybavení a
majetku třetích osob, které účastník (dítě) způsobí, bude
vyžadována finanční náhrada v plné výši.

7.2.

Pokud účastník tábora nebude vyzvednut rodiči, zákonným zástupcem či
zmocněnou osobou dne 24.07.2021 mezi 09:00 - 10:30, zpoždění
dosáhne více jak 30 minut (11:00) bez předchozí dohody, bude účastník
předán na nejbližší služebně Policie ČR.
Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 10.11.
2020.

5.4.

V případě porušení nařízení v odstavci 5.2. a 5.3. si hlavní vedoucí tábora
a KPR vyhrazuje právo vyloučit dítě z pobytu na táboře. V případě
nedokončení tábora Rudolfáci z důvodu vyloučení nemá Objednatel
nárok na vrácení uhrazené ceny pobytu, a to ani poměrné části.

7.3.

5.5.

Objednatel se zavazuje, že v případě závažných zdravotních problémů
účastníka tábora nebo jeho vážných přestupků zajistí na vlastní náklady

Přejeme vašim dětem šťastný pobyt na táboře Rudolfáci, příjemné prožití a
spousty nezapomenutelných zážitků.
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