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Všeobecné podmínky dětského tábora na koních
Přihlašování dětí na tábor
Dítě je na tábor přihlášeno řádným vyplněním přihláškového formuláře, který je k dispozici na
webových stránkách www.autokempfulnek.cz. Zároveň s přihláškou je vyžadováno i potvrzení o
zdravotní způsobilosti dítěte, které musí vystavit ošetřující lékař. Vyplněnou přihlášku a potvrzení o
zdravotní způsobilosti odešlete do 15.6. daného roku na e-mail tabor@autokempfulnek.cz. V případě
potřeby je možné zaslat příslušné dokumenty i poštou.
Pokud bude mít zákonný zástupce zvláštní požadavek, pro který není v přihlášce vyhrazené
místo, může je individuálně dohodnout s pořadatelem tábora před jeho započetím, nejdéle 14 dní
před zahájením tábora.

Možnost příměstského tábora
Nabízíme možnost účasti na táboře, kdy dítě nebude v areálu autokempu přespávat. Příměstský
tábor trvá také 7 dní. Dítě na tábor nastoupí ráno po snídani (8:30) a večer odjíždí po večeři a po
ukončení večerního program (přibližně 20:00)

Způsob úhrady a vrácení platby
Ceny táborových pobytů jsou vždy uvedeny na webových stránkách www.autokempfulnek.cz.
V ceně pobytu je zahrnuto ubytování, strava pětkrát denně, pitný režim, náklady na zajištění
programu, odměny do soutěží, dozor vedoucích a zdravotní péče na místě. Cena zahrnuje i zdravotní
pojištění a pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou dítětem.
Úhradu za táborový pobyt proveďte na účet číslo 1764273329/0800 vedený u České spořitelny.
Platbu proveďte pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo vašeho dítěte, a které uvedete na
přihlášce (do poznámky můžete, v případě bezhotovostní platby, uvést jméno dítěte).
Platba by měla být uhrazena měsíc po odeslání přihlášky, nejpozději však do 15. 6. daného
roku. V případě, že v tomto termínu nemůžete platbu provést, kontaktujte provozovatele, abyste se
dohodli na termínu splatnosti podle Vašich možností. V případě, že platba nebude provedena
v termínu splatnosti (bez udání důvodů), považuje se objednávka za zrušenou a objednaná místa
mohou být nabídnuta dalším zájemcům.
Jestliže potřebujete vystavit fakturu, zašlete nám s přihláškou údaje pro fakturaci (IČO,
adresu zaměstnavatele, popř. objednávku zaměstnavatele či jiné údaje, které jsou potřebné uvést ve
faktuře, …).
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Zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit přihlášení dítěte na tábor formou zaslání
doporučeného dopisu. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum na poštovním razítku. Sankce
za zrušení v závislosti na termínu zrušení jsou následující:
-

Zrušení do 14 dnů před nástupem
Od 14 dnů do nástupu a při nenastoupení

50 % platby
100 % platby

Pokud dojde ke zrušení účasti na táboře z mimořádných důvodů (např. nemoc) a tyto důvody budou
řádně doloženy, lze nabídnout po dohodě náhradní termín v následujícím turnusu bez uplatnění
sankcí.

Zrušení pobytu
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na táboře na základě hrubého porušení
táborového řádu, jakým je kouření, užívání alkoholu, nebo jiných omamných látek, šikana jiných
účastníků tábora, opakované neuposlechnutí pokynů personálu tábora nebo na základě
hygienického omezení (vši). Ve všech výše uvedených případech není možné nárokovat vrácení
uhrazené ceny.
Pobyt lze rovněž ukončit z vůle zákonného zástupce. V případě odjezdu z důvodu nemoci
nebo při udání vážného důvodu, bude za dny neúčasti vrácená částka 200,-Kč/den.
Tábor může být odvolán z důvodu zásahu vyšší moci (např. zničení táborového areálu
přírodním živlem). V takovém případě bude vrácená plná částka, na jiné plnění nevzniká nárok.
Provozovatel si také vyhrazuje právo změnit termín pobytu dítěte při nenaplnění kapacity
daného turnusu. V tomto případě Vám bude nabídnut náhradní turnus v jiném termínu. O této
změně budete informováni s dostatečným předstihem. Pokud nebudete s náhradním termínem
souhlasit a již bude uhrazena částka za pobyt, bude vám tato částka vrácena v plné výši.

Odpovědnost
Účastník tábora je povinen respektovat čas nástupu a odjezdu, resp. ukončení pobytu. Při
opožděném nástupu nebo předčasném odjezdu nevzniká nárok na vrácení nečerpané částky. Tábor
neručí za škody vzniklé svévolným jednáním nebo nerespektováním táborového řádu nebo pokynů
vedoucích.
Zákonný zástupce nese odpovědnost za škody způsobené svými dětmi, které způsobí
úmyslně, nedbalostí, či jinou činností, která je v rozporu s táborovým řádem.
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Na tábor se nedoporučuje dávat dětem mobilní telefony, drahou elektroniku, šperky či jiné
cenné předměty. V případě přítomnosti takovýchto věcí v areálu, nenese provozovatel za případnou
ztrátu či odcizení žádnou odpovědnost.
Děti mobilní telefony na táboře nepotřebují. Pro kontakt rodičů s dítětem určitě doporučujeme posílání
pohledů či dopisů. Děti téměř každý den očekávají táborovou poštu. I těm větším dětem dělají pohledy
stále velkou radost. Je pak těžké vidět zklamané dítě, kterému nepřijde ani jeden.
Při příjezdu na tábor dostanou rodiče (zákonní zástupci) telefonní číslo na vedoucího, který umožní
kontakt rodiče s dítětem po celou dobu tábora.
Na webových a facebookových stránkách autokempu bude po dobu tábora veden online
deníček, kde budou každý den zvěřejňovány fotografie a táborový program daného dne. Rodiče mohou
tímto způsobem sledovat dění na táboře, aniž by museli volat dětem.
V případě jakýchkoli problémů budou rodiče neprodleně informováni vedením tábora.

Návštěvy rodičů
Návštěvy na táboře nedoporučujeme. Prosíme o zvážení návštěvy dítěte, vzhledem k ostatním dětem,
kterým na tábor návštěva přijet nemůže.
Na začátku tábora je všem dětem smutno, ale postupně se adaptují a odjezd rodiny, která za nimi přijela
na návštěvu, je opět rozesmutní.
Pokud I přesto budete chtít přijet, oznamte to předem telefonicky vedoucímu. (Program tábora se často
bude odehrávat i mimo areál autokempu).

Všeobecná ustanovení
Podpisem závazné přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že jsou mu tyto podmínky známy,
souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.
Zároveň dává souhlas s použitím fotografií pořízených v rámci tábora k prezentaci na
stránkách autokempu www.autokempfulnek.cz a www.facebook.com/autokempfulnek
Zákonný zástupce odesláním přihlášky uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním osobních
údajů podle zákona 101/2000 Sb. v rozsahu, v jakém jsou uvedeny na přihlášce, a souhlas s využitím
rodného čísla podle § 13c zákona 133/2000 Sb. pro účely účasti dítěte na táborovém pobytu.
Správcem osobních údajů je Autokemp Fulnek - Jerlochovice. Údaje budou uchovávány po dobu 5 let,
již vyžaduje zákon, a budou použity výlučně za účelem účasti dítěte na táborovém pobytu. Zákonný
zástupce se tímto dle zákona poučuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že je oprávněn
tento souhlas kdykoliv odvolat.

Podmínky jsou platné od 1. 1. 2017
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