
SMLUVNÍ PODMÍNKY 

Letní tábor Sebeobrana Poděbrady 

Přihláška se skládá ze tří částí - samotné On-line přihlášky. Posudku o zdravotní 
způsobilosti dítěte (platí 2 roky ode dne vydání, nesmí vypršet podobu konání tábora) a 
Potvrzení rodičů o bezinfekčnosti ze dne zahájení tábora. Obě potvrzení jsou zde na webu 
ke stažení. Budou ale akceptovány i jiné předtisky, ovšem se shodným obsahem, 
popřípadě i kopie. V případě nejasností pište. 

Bez přihlášky a obou platných potvrzení nemůže dítě tábor nastoupit! 

Zdravotní způsobilost dítěte 

Vzhledem k současné situaci s nemocí Covid 19 Vás žádáme o zodpovědné jednání a 
pokud Vy, nebo lékař zhodnotíte, že dítě není schopno, nebo by mohlo být nebezpečné 
pro své okolí, prosím neposílejte ho na tábor. Jiná další zdravotní omezení je nutné s námi 
projednat. 

Předáním dítěte do péče na táborový pobyt společně s písemným potvrzením rodičů 
stvrzujete, že dítě je zdravé. Odesláním přihlášky se také zavazujete, že souhlasíte s 
prohlídkou vlasů dítěte při nástupu na dětský tábor. V případě, že u Vašeho dítěte zjistíme 
výskyt vší, nemůže nastoupit na tábor. 

Odesláním přihlášky se zavazujete nás seznámit se zdravotním stavem dítěte a to včetně 
alergií, přecitlivělostí atd. Přihlášené dítě musí být očkované v rozsahu povinných 
očkování. 

Nástup na tábor 

Náš tábor začíná v neděli v 15:00 hodin. Je třeba, abyste dítě dopravili do místa konání a 
předáním dokumentů spolu s dítětem začíná pro dítě pobyt a pro táborové vedoucí 
odpovědnost za dítě. Na základě Vašich závazných přihlášek se zavazujete, že dítě řádně 
nastoupí k pobytu v den a hodinu zahájení. 

Nepřebíráme odpovědnost za cenné věci (telefony, fotoaparáty, mp3, tablety...) Naše 
doporučení zní, že takové věci na táboře jsou zbytečné. Pokud si dítě bude chtít 
zatelefonovat a nemá mobil, popřípadě Vy budete chtít zatelefonovat jemu, je možné 
využít telefon Michal Šmíd 728180180.Řádný odjezd z tábora při ukončení je v sobotu v 
10:00 hod. - převzít dítě od vedoucího, převzít dokumenty, zabalit a domů. 

Táborový řád 

S ohledem na bezpečnost, program dětí a tábora je dítě povinné dodržovat na táboře náš 
táborový řád, který zajišťuje slušné chování, bezpečnost, prevenci úrazů a nehod, chrání 
naše vybavení a především zajišťuje, abychom Vám vaše dítě vrátili do péče živé a 
zdravé.Táborový řád je ke stažení na webových stránkách sebeobranapodebrady.cz. 

Vybavení na tábor 

Použijte náš přehledný seznam doporučeného oblečení a vybavení a Vaše dítě bude mít 
sebou vše potřebné. Důležité je, aby dítě sebou mělo uzavíratelnou lahev na pití. Veškeré 



vybavení doporučujeme označit pro pozdější identifikaci. Důležité je také nechat dítě, aby 
si věci samo zabalilo, pak ví lépe kde co má - i to je součást výcviku. Seznam věcí je ke 
stažení na stránkách sebeobranapodebrady.cz 

Ubytování 

Táborníci jsou ubytováni ve ubytovacích prostorech v areálu Chotěšice 75 a to včetně 
vedoucích a zdravotníka. Pokoje jsou 2-4 lůžkové s vybavením. 

Odjezd z tábora na žádost rodičů 

Pokud dítě odjíždí z tábora předčasně na žádost rodičů a to z jakéhokoli důvodu, vrací se 
spravedlivá část platby. Rodič je povinen nám tuto skutečnost sdělit před akcí! Dřívější 
odjezd nedoporučujeme vzhledem k programu, který je koncipován až do konce tábora. 
Přednost v kapacitě obdrží účastníci s plnou délkou pobytu.

Odjezd z důvodu onemocnění 

Pokud dítě odjede z tábora z důvodu onemocnění, vrací se spravedlivá část platby. 

Odjezd z tábora z důvodů kázeňského problému 

Pokud dítě hrubě nebo opakovaně poruší táborový řád může vedoucí rozhodnout o jeho 
vyloučení z tábora. Vrací se spravedlivá část platby. Rodiče jsou povinni uhradit případné 
škody způsobené dítětem. 

Návštěvy rodičů na táboře 

Na našem táboře jsou návštěvy rodičů nedoporučeny. V opravdu naléhavých případech 
kontaktujte vedoucího. 
Za Vaše děti přebíráme v průběhu tábora plnou zodpovědnost. 

Zajištěné stravování a pitný režim 

Organizátor každému účastníkovi zajišťuje plnohodnotnou, vyváženou a pestrou stravu. 
Dítěti se dostane 5x denně strava (snídaně, svačina, oběd - polévka, hlavní jídlo, svačina, 
večeře - v případě nutnosti i druhá večeře) a pitný režim 24 hodin denně k dispozici. 
Personál tábora dohlíží na to, aby děti na táboře pořádně jedly. 

Použití fotografií 

Fotografie z tábora budou zasílány rodičům elektronickou cestou. Fotografie nebudou 
nikdy poskytnuty k reklamním účelům třetích stran. 

Sankce, pokuty, storno 

Vzhledem k situaci s nákazou Covid 19 a s ohledem na bezpečnost všech účastníků 
tábora, storno podmínky nejsou stanoveny pro flexibilitu v případě podezření na nemoc 
táborníka. V případě, že se dítě nemůže zúčastnit tábora v den zahájení, vracíme plnou 
částku z platby. Při neomluveném nenastoupení dítěte na táborový pobyt se nevrací nic. 
Zrušení účasti na táboře prosím proveďte písemnou formou. 


