
2. část přihlášky (z této části se odevzdává prohlášení bezinfekčnosti s kartičkou 
pojišťovny dítěte. Pozn. Očkovací průkaz není potřeba!) 
Důležité:  Tábor zaplaťte nejpozději do 30. 5. 2021 převodem na účet číslo 
2111328542/2700. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.  
 
 

Tábor Aikido, z. s. – 1. 7. 2021– 10. 7. 2021 
Penzion u Kačáka, Hraničná 75, JANOV NAD NISOU 468 11 

 
Odjezd na tábor je: 1. 7. 2021 v 9. 00 hod z parkoviště za ČEZ ARENOU (u řeky – 
přístaviště lodi Arnošt), sraz dětí v 8. 30 hod.  
Příjezd z tábora je plánován tamtéž 10. 7. 2021, a to mezi 11.00 a 12. 00 hod. 
 
Všeobecné smluvní podmínky platné pro účast na táboře pořádaného spolkem Aikido Pardubice z. s. 
Tábor je určen pro pobyt zdravých dětí, které se mohou bez problémů přizpůsobit táborovému režimu. Jedná se o 
tábor v penzionu. Provozovatel tábora nenese odpovědnost za cenné věci, které dítě navzdory doporučení nesvěří 
do úschovy hlavnímu vedoucímu. Doporučujeme vybavit dítě kapesným, adekvátním délce pobytu (v případě 
výletů si děti budou sami hradit vstupné do Aqua parku a ZOO Liberec, popř. Dinoparku a IQ-parku). V případě, 
že opravdu uskutečníme všechny výlety, budou děti potřebovat 1000,- Kč. Tuto částku si od dětí vyberou 
vedoucí oddílů, kteří ke konci tábora platby vyúčtují. 
Vzhledem k táborovému režimu nedoporučujeme návštěvy rodičů v průběhu konání tábora. 

Storno podmínky: 
Zrušení účasti na akci je zákonný zástupce povinen provést písemně. 

Odstoupí-li zák. zástupce od smlouvy, uhradí účelně vynaložené náklady, které důsledku toho vznikly a to až do skutečné výše těchto 
nákladů. 

- do 30 ti dnů (včetně) před stanoveným termínem začátku akce – 10% z ceny akce 
- 29 – 11 dnů (včetně) před stanoveným termínem začátku akce – 40% z ceny akce  
- 10 dnů a méně před stanoveným termínem začátku akce – 70% z ceny akce 

Při odhlášení ze závažných zdravotních důvodů a předložení lékařského potvrzení je storno poplatek 200,- Kč. Ve výše uvedených případech 
budou finanční prostředky vráceny na původní účet, ze kterého byly převedeny, a to nejpozději v měsíci srpnu po vyrovnání všech nákladů 
na provoz tábora. Při zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje. 
 
Ukončení pobytu: 
Zák. zástupce souhlasí s tím, že převezme dítě z tábora zpět neprodleně po výzvě hlavního vedoucího v těchto případech: 

- zhorší-li se zdravotní stav dítěte tak, že léčení nebude možné v prostorech tábora 
- dítě bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, cigarety nebo jiné návykové látky 
- svévolně opustí areál tábora 
- bude-li svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečné ostatním 
- nebude-li respektovat řád tábora a pokyny vedoucích 
V případě vyloučení dítěte z tábora z výše uvedených důvodů hradí zák. zástupce veškeré náklady s ukončením pobytu. 
Pořadatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku. Pokud pořadatel rozhodne o vyloučení dítěte z tábora, zák. 
zástupce zajistí odvoz dítěte nejpozději do 12 hodin od tohoto rozhodnutí. 

 
Všeobecné ustanovení: 
Podpisem závazné přihlášky zák. zástupce potvrzuje, že všeobecné podmínky platné pro účast na táboře jsou mu známy, 
souhlasí s nimi a přijímá je v platném rozsahu. 
Bere na sebe zodpovědnost za škody, které jeho dítě úmyslně způsobí v době pobytu na táboře. V případě finančních nákladů 
na opravy nebo výměnu poškozeného zařízení se zavazuje tuto škodu uhradit.  
Souhlasí s případným umístěním fotografie svého dítěte na internetových stránkách www.akido-pardubice.cz (na těchto 
internetových stránkách našeho oddílu mžete sledovat denní programy z tábora), a facebooku. 
Též dává souhlas s tím, aby pořadatel zpracoval v souladu se Zák. č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ osobní údaje 
dítěte a to pouze v rozsahu nutném pro svou činnost. 
Nesouhlas s některou částí těchto podmínek projednejte s hlavním vedoucím tábora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akido-pardubice.cz/


Další upozornění pro rodiče/zákonné zástupce dětí 
 
Prosíme rodiče, aby dětem nedávali žádné sladkosti (bonbóny, sušenky, čokolády) a brambůrky. Děti 
dostanou dostatek sladkostí od nás, mohou si i říct, když budou mít na něco chuť. 
V případě, že budete něco chtít věnovat do společného, můžete nám odevzdat u autobusu. 
Na cestu dětem připravte jen malou svačinu a pití, oběd už dostaneme. 
 
Mobilní telefony: 
Telefony si děti vzít mohou, ale první den je odevzdají hlavnímu vedoucímu tábora a dostanou je zpět před 
odjezdem, aby mohly zavolat rodičům, kdy přesně přijedeme.  
V případě potřeby samozřejmě budeme rodiče kontaktovat. Naše tel. č.: Milan 777300144, Milada 777793380 
Nezapomeňte dětem napsat (hlavně těm menším).  
Adresa: Penzion u Kačáka, Hraničná 75, JANOV NAD NISOU 468 11 

Ať mají děti hlavně hry, které si s ostatními rády zahrají. 
… a knihu (třeba nějakou, co se dobře čte nahlas, když chtějí, čteme jim večer i my) 
 
Seznam věcí – jen pro inspiraci: 
 
! funkční lahev na pití a batůžek na výlety, který drží na zádech! 
spodní prádlo 
ponožky 
kraťasy – aspoň 5x  
¾ kraťasy 
trička – 8 s krátkým rukávem 
triko s dlouhým rukávem – max. 1 
tepláky 2x 
mikina 2x 
pyžamo 
ručník 1+1 (jeden na chatu froté a druhý do bazénu – kdo má, tak dejte takový ten mikro-lehký)  
plavky 
přezůvky 
kecky 
sandále 
buď nepromokavé boty (pevnější obuv, která v mokru hned neproteče) nebo holínky 
pytel na špinavé prádlo (dobrý je starý povlak na polštář) 
hygiena (jen to, co je dítě zvyklé používat samo + repelent) 
šusťáková bunda 
pláštěnka 
kšiltovka 
 
Nedávejte dětem věci, které neznají nebo je s nimi seznamte předem. Velmi často něco není ničí . 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Bezinfekčnost - odevzdat v den nástupu na tábor, současně s kartičkou pojišťovny (stačí kopie) 
 
Prohlášení rodičů – bezinfekčnost 
Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře nedošlo ve zdravotním stavu dítěte k žádným závažným změnám a  

dítě ………………………………………………, narozené ……………………. 

bydliště…………………………………………………… 
 

je schopno zúčastnit se letního dětského tábora od ………………… do ………………….  . 
Současně prohlašuji, že nejeví známky akutního nemocnění (např. horečky nebo průjmu), ošetřující lékař 
nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči změnu režimu a okresní hygienik mu nenařídil karanténní 
opatření. Dítě ve 14 kalendářních dnech nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem 
si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 
 
Dne: …………………..          …………………………………………….. 
(den nástupu na tábor)           podpis rodičů či jiného zákonného zástupce 
 
 
 
V době pobytu dítěte na táboře lze kontaktovat rodiče na tel.: ………………………………………… 


