
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A INFORMACE k Letnímu 

pobytovému táboru – Daniely tábor 2023 

  

MÍSTO TÁBORA: Kemp Zelené Údolí 

   KEMP ZELENÉ ÚDOLÍ, Loveč 15, 507 45, Mladějov v Čechách (Český ráj) www.kempzeleneudoli.cz. Mladějov je v Českém ráji, 

vzdálenost od Liberce je 42 km. V blízkosti se nachází například hrad Trosky (4 km), lovecký zámeček Humprecht (5 km) a Prachovské 

skály (4 km). V táboře  jsou po rekonstrukci splachovací záchody, umývárna a sprchy s teplou vodou na žetony za drobný peníz. V 

samostatné budově je kuchyň a jídelna, kde se po celý den stravujeme. Dále je dětem k dispozici  hřiště na míčové hry, stoly na stolní tenis, 

dětské hřiště s herními prvky a nafukovací trampolínou, 2 bazény určené ke koupání (dětský a dospělý) a ohniště. Program tábora se 

zaměřuje na běžné táborové činnosti, tradiční i netradiční sporty, zážitkový program a především na celodenní pobyt v přírodě.  Celo – 

táborová hra je dlouhodobě zaměřená na kooperační činnost (spolupráci), pohádková hra „Z pohádky do pohádky“ děti naučí spolupracovat, 

důvěřovat si, pomáhat si, spolehnout se na ostatní, ale i umět bojovat a soupeřit. Tábory jsou vhodné pro děti od 6 let až po 15leté, 

upřednostňujeme školou povinné! Výjimky doporučujeme nejdříve konzultovat telefonicky na čísle 608 141 439. 

   

SMLUVNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany 

a) Pořadatel pobytu: 

Mgr. Daniela Petrová, Svornosti 899, Liberec 30, 46311. Získala osvědčení Hlavních vedoucí dětských táborů udělené MŠMT v roce 2011 a 

má za sebou 13. ročníků pořádání Letních táborů.  Není právnická osoba, není plátce DPH, nevystavuje faktury pro zaměstnavatele (dále jen 

provozovatel). 

b) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel“) 

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikly na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem. 

Smluvní vztah vzniká odesláním elektronické přihlášky objednatelem na Daniely tábor (danielytabor.cz) a následným potvrzením ze strany 

provozovatele – zasláním podrobných informací k LT 2023. 

  PLATBA TÁBORA 

Po obdržení závazné přihlášky Vám v případě, že Vámi požadované místo bude volné, zašleme podrobné informace k pobytovému táboru 

v Mladějově v Čechách. V těch naleznete konkrétní informace k platbě. Dále Vám zašleme měsíc před konáním LT list účastníka = 

bezinfekčnost, formulář pro dětského lékaře, seznam doporučených věcí a podrobné organizační podmínky. Dokumenty nám předejte až na 

táboře – při předávání dětí. 

Cena tábora je 4.399,- Kč pro děti s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích n.N. (s příspěvkem od MO Vratislavice) a 

5.599,- Kč pro děti mimo bydliště Vratislavice n.N. 

Platba celé částky je splatná nejpozději do 31.3.!  

Pokud zašlete přihlášku po 1. 4. a bude-li potvrzené volné místo, je platba splatná do 14 dnů, po obdržení podrobných informací. 

 

STORNO PODMÍNKY 
 Zrušení účasti na akci objednatelem: 

Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to elektronicky – e-mailem, 
zaslaným na adresu dancamara@seznam.cz (případně písemně, na adresu Svornosti 899, Liberec 30, 463 11).   

V případě zrušení závazné rezervace objednatelem bude provozovatelem účtován storno poplatek v následující výši: 

• storno zaslané do 31.5. 2023 = 0,- Kč 

• storno zaslané od 1. 6. do 8. 7. 2021 = 30 % z ceny akce nebo sehnání za sebe vhodného náhradníka 

• Výjimkou je storno ze zdravotních důvodů – je nutné doložit lékařskou zprávu. Je-li  Vámi účast na akci  takto zrušena,  před jejím 

začátkem  – je účtován pouze manipulační poplatek 500,-Kč. 

• Při zrušení účasti na akci v jejím průběhu, počínaje dnem odjezdu, vracíme pouze za neodebranou stravu (290,-Kč/den) a to jen při 

nemoci dítěte, na základě lékařského potvrzení.  

• Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka je objednatel povinen uvědomit 
provozovatele nejpozději sedm dnů před termínem objednaného pobytu. 

• V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor, či dřívějšího odjezdu z tábora nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za 

neuskutečněnou část pobytu. 

• Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti či ukončení LT. 

 Zrušení pobytu provozovatelem: 

Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech: 
1) Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména závažným porušováním táborového řádu. 
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2) V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt zdravých dětí, které 

nevyžadují zvláštní péči a jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu. 

3) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky) 

4) V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobyt (lékařské potvrzení list účastníka, kartička pojištěnce) 

5) V případě, kdy orgány státní správy vyhlásí v době před zahájením tábora zvýšená protiepidemická opatření pro oblast, do které spadá 
trvalé bydliště dítěte. 

6) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují zahájení nebo pokračování konání tábora (tedy v 

důsledku tzv. vyšší moci). 
7) V případě, kdy orgány státní správy neumožní konání hromadných dětských zotavovacích akcí ještě před jejím začátkem (např. kvůli 

epidemické situaci). 

 V případě zrušení pobytu provozovatelem dle bodu 1) – 4) může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části 
stravovacího limitu 290 Kč/den. V případě předčasného ukončení či zrušení pobytu dle bodu 5) a 6) má objednatel nárok na proplacení 

poměrné části stravovacího limitu (290 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (220 Kč/den)  

 V případě neuskutečnění pobytu dle bodu 7) má objednatel nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši. 
V případě zrušení pobytu provozovatelem, dle bodu 1) – 6) se objednatel zavazuje vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady, a to 

nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení pořadatele o zrušení pobytu. 

 Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30 dnů od ukončení LT. 

 

DOPRAVA 

Přivezte děti na tábor VLASTNÍ DOPRAVOU, ať si můžete v klidu prohlédnout areál i ubytování, kde bude vaše dítě trávit s námi volný 

čas, promluvit si osobně s jeho vedoucími, pomoci dítěti s povlečením postele a vybalením věcí.  

Příjezd v sobotu 8. 7. mezi 16. – 17. hodinou a odjezd je v sobotu 15.7. v časovém rozpětí od 9 do 10 hodin. 

Pokud Vám čas nevyhovuje, neváhejte nás kontaktovat, určitě se domluvíme. 

 Příjezd: 

• Zaparkujte na příjezdovém parkovišti Kempu Zelené Údolí 

• příjem dětí bude na podiu u táborových chatiček typu A 

• mějte připravenou požadovanou zdravotní dokumentaci (lékařské potvrzení, list účastníka a kartičku pojištěnce a případné léky) 

• v případě, že bude mít dítě teplotu, bude projevovat příznaky nemoci, nemůže být na tábor přijato. Zvažte tedy, pokud např. bude dítě 

nachlazeno, zda není lepší o pár dní příjezd na tábor odložit, až bude dítě zdravé. 

 

 UBYTOVÁNÍ A ZAŘAZENÍ DO ODDÍLU 

 Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových chatkách s vlastními peřinami a povlečením, děti tudíž nepotřebují spacák, přesto ho doporučujeme 

vzít s sebou, kdyby byla dětem v noci zima.   

Rádi bychom Vám nabídli možnost doplnit si jména kamarádů ke společnému  ubytování nebo k zařazení do společného  

oddílu,  protože je možné, že v době, kdy budete  vyplňovat přihlášku, ještě nevíte, zda  některý z kamarádů na tábor pojede také. V takovém 

případě stačí napsat vzkaz na  e-mail:  dancamara@seznam.cz,  nebo poslat  SMS na  tel.: 608 141 439 a napsat s kým chce být Vaše dítě 

ubytováno nebo v oddíle, nejpozději však 14 dní před konáním tábora. Pokud to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět.  

 

 LIST ÚČASTNÍKA = BEZINFEKČNOST 

    V tomto dokumentu nám zákonní zástupci dítěte sdělují a podepisují (v den odjezdu!!!): 

 –  že si jsou vědomi právních následků uvedení nepravdivých údajů (např.: to, že dítě je právě zdravé a ono není … apod.)  Pokud při  

zdravotním úvodním filtru zjistíme, že dítě projevuje známky nějaké nemoci nebo má hnidy nebo vši, musíme vyžadovat, aby si rodiče 

odvezli okamžitě dítě domů a přivezli ho znovu zpět na tábor až po sjednání nápravy (uzdravení, ostříhání, odvšivení…atd.).      

– že souhlasí s TÁBOROVÝM ŘÁDEM, kterým jsou povinni se účastníci řídit 

–zvýšenou pozornost věnujte také kolonce Kontakty na zákonné zástupce. Vyplňte také, komu může být dítě na konci tábora předáno! 

   + POSUDEK ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI   je Lékařské potvrzení. Nechte si potvrzení vystavit včas, pokud má lékař Vašeho dítěte 

dovolenou, nemůže Vám jiný lékař, který Vaše dítě nezná, toto potvrzení potvrdit. Má platnost 2 roky – záleží na datu vystavení.  Můžete  

použít i jiný formulář s platnými údaji z jiné akce. Můžete nám dát pouze kopii, originál si ponechte.  

 

STRAVOVÁNÍ 

  Stravování dětí je minimálně 5x denně. Stravování na táboře začíná večeří a končí snídaní.  

Snídaně je formou švédských stolů v jídelně, odpolední svačina – pečivo, pomazánky, vánočky, 

dopolední svačina  – ovoce, zelenina, oběd a večeře – polévka a teplé jídlo v jídelně.     

V případě, že děti mají hlad, je jim navíc  poskytnuto pečivo a pomazánka či máslo.                       



Děti mají k dispozici po celý den pití v uzavřených nádobách. Mohou si vybrat mezi šťávou, čajem a vodou. Dohlédněte, aby měly děti 

s sebou vlastní hrneček (plastový či plecháček) a uzavíratelnou láhev na doplňování pití, např. při cestě na výlet či mimo tábor. 

 Zvláštní požadavky na skladbu stravy (vegetariánství, bezlepková dieta…atd.) je nutné projednat předem. 

V takovém případě Vás požádáme o dodání nějakých potravin, na které je dítě zvyklé – např. bezlepkové pečivo, bezlaktózové jogurty…. 

Také v případě dalších netradičních problémů (zdravotních, výchovných apod.) doporučujeme volat předem na  tel.: 608 141 439.  

  

MOBILNÍ TELEFONY A JINÁ ZAŘÍZENÍ 

ROZHODLI JSME SE ZÁKAZAT DĚTEM NA TÁBOŘE MOBILNÍ TELEFONY a ostatní zařízení přenášející obraz a zvuk  

• toto opatření je dnes už naprosto běžné i na jiných táborech a školních akcích 

• rodiče informujeme o dění na táboře na FB uzavřené skupině či telefonicky 

• v nich sdělujeme, jak se děti mají, informujeme o programu a přikládáme denně fotky či videa pořízené na táboře 

• individuální informace o změnách zdravotního stavu, problémech s chováním dětí, stýskáním apod. řešíme telefonicky  

• telefony mají dnes různé aplikace, které ruší hlasitým poslechem ostatní děti v době osobního volna  (v poledním klidu, před spaním, po 

večerce) 

• pokud mají děti k dispozici i data, stahují videa (i nevhodná), která sledují a nechávají sledovat i ostatní děti, což je nežádoucí 

• volání a SMS využívají minimálně a z výše uvedených důvodů, o informování rodičů, vyplývá, že telefon nepotřebují 

• porušení zákazu bude bráno jako porušení táborového řádu a zařízení bude dítěti uschováno a předáno až na konci tábora 

• zákaz platí i pro: bluetooth reproduktor, tablet, notebook, chytré hodinky a ostatní média přenášející obraz a zvuk. 

 

NÁVŠTĚVY 

Návštěvy rodičů na táboře se z hygienických a výchovných důvodů nedoporučují! 

 

FOTODOKUMENTACE 

 V průběhu tábora se snažíme hodně věcí zdokumentovat – nafotit, natočit – pro Vaši informovanost a pro propagaci. 

Přihlášením na tábor souhlasíte s pořizováním fotodokumentace a videa. Odkaz  na FB uzavřenou skupinu Daniely tábor 2023, kam fotky 

postupně denně vkládáme, Vám budou poskytnuty v podrobných informacích pobytového tábora.  

 

DALŠÍ INFORMACE 

• Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za 

ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost. 

• Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit 

provozovatele. 

• Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami. 

• Objednatel dává provozovateli tábora souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení 

táborového řádu (zejména, pokud se jedná o podezření z krádeže cizí věci, či držení  omamných látek – viz TÁBOROVÝ ŘÁD). 

• Cena tábora nezahrnuje dopravu ani pojistku odpovědnosti pro případ, že dítě něco na táboře rozbije či zdravotně ublíží jinému 

účastníku tábora – doporučujeme po dobu tábora dítěti zřídit, pokud již dítě nemáte zahrnuté v rodinné pojistce odpovědnosti. 

 

Mgr. Daniela Petrová   tel.: 608 141 439   (pokud se nedovoláte, napište mi, ozvu se Vám zpět) 

Případně pište své  dotazy e-mailem   dancamara@seznam.cz  nebo SMS. 

   

 Tyto všeobecné podmínky a informace jsou platné od 29. 1. 2023. 

 


