ATOMIKA z.s.
Peřinova 117/10, Černovír, 779 00 Olomouc
IČ: 08221642

Bezpečnost a organizace na příměstských táborech
Dokument ATOMIKA z.s., podle kterého se řídí činnost účastníků na příměstských táborech,
pořádané společností ATOMIKA z.s.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti. Pouze zákonný zástupce může za zájemce o
tábor (dítě) jednat - přihlásit, odhlásit, předat dítě na tábor, vyzvednout dítě z tábora, apod.
OSOBA ZASTUPUJÍCÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči pořadateli tábora na jinou osobu (např. rodinný
příslušník, chůva, apod.), musí tento projev vůle učinit písemně. (viz příloha: Zmocnění k vyzvedávání
dítěte).
PROGRAM
Program je připraven denně od 8:30 do 15:30. Děti je možné ráno přivést mezi 8:00 - 8:20 a odpoledne
odvést mezi 15:30 - 16:30.
CENA
V ceně tábora jsou zahrnuty veškeré výdaje na pronájem prostor, odborný dozor, stravu, pomůcky a
materiály, odměny a DPH.
STRAVA
Stravování je zajištěno po celý táborový den - dopolední svačina, oběd (polévka + hlavní chod), odpolední
svačina, pitný režim neomezeně po celý den. Svačiny jsou ve formě sezónního ovoce a zeleniny, müsli
tyčinky, kukuřičné plátky, apod. Dítě si může nosit svačiny vlastní.
POČET ÚČASTNÍKŮ + ODBORNÝ DOZOR
Minimální počet dětí na tábor je 16, maximální počet dětí na tábor je 32. O děti se budou starat
kvalifikovaní lektoři. Informace o konkrétní sestavě odborného dozoru naleznete na webu
www.svistivpohybu.cz (sekce tábory)
FOTO, VIDEO, AUDIO
(viz. příloha SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR))
STORNO PODMÍNKY
Při zrušení přihlášky nebo při nedodání potřebných dokumentů, kvůli kterým nemůže být dítě přijato, si
pořadatel vyhrazuje právo na storno poplatek z celkové částky.
Storno akce se řídí, dle níže uvedeného postupu:
a) odhlášení dítěte je prokazatelně (pouze SMS nebo Email) provedeno min 48 hodin před
plánovaným termínem akce (tzn. pondělí 7:30) = storno poplatek 50 % z celkové částky. Zbytek
bude vrácen na účet, ze kterého byl poplatek zaplacen. Případně je možné za sebe najít náhradu.
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b) odhlášení dítěte není prokazatelně provedeno min. 48 hodin před plánovaným termínem akce =
storno poplatek 100 % z celkové částky. Případně je možné za sebe najít náhradu.
Při vyloučení dítěte z tábora z důvodu porušení řádu nebo kázeňských problémů uhrazenou částku, která
již byla zahrnuta do táborového rozpočtu, nevracíme.
Pokud dojde ke zrušení táborového týdne ze strany pořadatele, vrátíme vám uhrazenou částku poníženou
o 100,- za administrativní náklady.
DALŠÍ INFORMACE
● Doporučujeme nedávat dítěti na tábor žádné cennosti jako např. šperky z drahého kovu, fotoaparát,
mobilní telefon, elektroniku, tablet, apod. Za tyto věci pořadatel v žádném případě neručí.
● Za případné škody na majetku způsobené dítětem, odpovídá zákonný zástupce dítěte a částku za škodu
hradí v odpovídající výši.
● Účastí na táboře vyjadřuje účastník souhlas s tím, že bude respektovat pravidla uvedená v těchto
obchodních podmínkách či na webových stránkách a pokyny lektora, bude se řídit jeho instrukcemi a zdrží
se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh tábora.
KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE V PRŮBĚHU TÁBORA POVINEN ZEJMÉNA:
● dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny organizace k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl
seznámen;
● bezodkladně oznamovat jakékoliv poranění, které si přivodil;
● dodržovat všechny pokyny lektora;
● nevyrušovat ostatní účastníky, nenarušovat průběh tábora hlukem či jiným nevhodným chováním.
Vyjadřuje-li dítě své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem;
● chovat se k lektorovi a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
● počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví lektora či třetích
osob, dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se tábor pořádá;
● nevnášet do prostor, kde se tábor koná, alkohol, drogy či jiné návykové látky;
● nekonzumovat během konání tábora v jakékoliv podobě tyto látky ani nebýt pod jejich vlivem v
průběhu konání;
● zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu;
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POVINNÁ A NEPOVINNÁ VÝBAVA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
DOKUMENTY
Pro účast na táboře je nutné odevzdání vyplněných a podepsaných dokumentů při prvním předání dítěte:
● Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
● Souhlas se zpracováním osobních údaj
● Kopie kartičky pojišťovny dítěte
● Zmocnění k vyzvedávání dítěte (viz. příloha) - jen v případě, pokud nebude vyzvedávat dítě zákonný
zástupce
povinné oblečení a pomůcky:
● menší batoh na výlety
● pohodlná venkovní obuv
● sálová obuv do tělocvičny
● sportovní oblečení (kalhoty, šortky, mikina)
● pokrývka hlavy, láhev na pití, pláštěnka!!!
● plavky, ručník - pro děti které neumí plavat rukávky
● opalovací krém
● předepsané léky
● u menších dětí věci na převlečení
doporučené oblečení a pomůcky:
● vlhčené ubrousky a kapesníčky
● sluneční brýle,
● finanční hotovost cca 20-30 Kč
věci, které nedoporučujeme brát s sebou
● finanční hotovost větší jak 100 Kč
● elektroniku (mobil, tablet, přehrávače, sluchátka…)
● módní doplňky (náramky, řetízky, náušnice, prsteny)
Veškerou výbavu si děti mohou nechat během celého tábora v uzamykatelné skříňce na AC Baluo, která
bude vedena pouze na jejich jméno. Oblečení doporučujeme viditelně označit jménem a příjmením dítěte.
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VNITŘNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
1. Dohled nad dětmi je zajištěn v době konání kroužku a na akcích pořádaných organizací ATOMIKA,
z.s. pedagogickými zaměstnanci organizace. Začíná přebíráním dítěte ve vestibulu AC Baluo a končí
odevzdáním tamtéž. Odpovědnost organizace za děti končí při předání dítěte zákonnému zástupci.
2. V případě, že zákonný zástupce rozhodne, že dítě bude přicházet a následně odcházet samo, předá
tuto informaci vedení organizace (SMS, email). Pokud dítě nebude vyzvedávat zákonný zástupce,
je potřeba odevzdat dokument Zmocnění k vyzvedávání dítěte.
3. Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne organizaci (zdravotní způsobilost, přihláška,
GDPR...) jsou důvěrné a zaměstnanci organizace se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o
zpracování osobních údajů.
4. Ve vnějších i vnitřních prostorách AC Baluo je zakázáno kouřit a používat alkohol či jiné návykové
látky.
5. Děti nenosí na cvičení a na akce pořádané organizací nepotřebné či drahé věci, neboť organizace
za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Děti si mohou přinést vlastní pití, které však musí
mít, sportovní zavírání". Nalezené věci se odevzdávají a skladují v prostorách recepce AC Baluo.
6. Děti nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším kamarádům,
zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy. Děti jsou povinny chovat se ukázněně,
dbát na pořádek ve všech prostorách AC Baluo a přilehlém okolí, vzorně se starat o pomůcky a
jejich poškození nebo ztrátu hlásí vedoucímu. Dítě šetrně zachází se svěřenými potřebami a
majetkem organizace. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku organizace či jiných osob
hradí v plném rozsahu rodiče dítěte, který poškození způsobil. Děti (popř. zákonní zástupci)
odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku či podle zvláštní úpravy $ 391
zákoníku práce.
7. Dětem je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez
přítomnosti odborného dohledu.
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