Organizační řád příměstských táborů
Příměstské tábory jsou připraveny pro ty, kteří nemohou odjet na trvalý pobyt do letního tábora. Účastníci se
scházejí každé ráno a jejich činnost končí v odpoledních hodinách. Není třeba lékařské potvrzení, stačí čestné
prohlášení rodičů.
1. Příměstský tábor (dále jen tábor)
• Tábor je vypsán na 5 po sobě jdoucích dnů (pondělí – pátek).
• Každý táborový den začíná v 8:00 a končí v 17:00
2. Organizátor tábora a hlavní vedoucí
• Organizátorem tábora je vždy Beachklub Ládví. Na jednotlivých táborech zastupují organizátora
jednotliví hlavní vedoucí, které organizátor jmenuje.
3. Zákonný zástupce
• Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti dle § 31 a následujících Zákona o rodině
1963/94 Sb. Pouze zákonný zástupce může za zájemce či účastníka jednat (přihlásit, odhlásit, převzít,
předat apod.). S žádnými jinými osobami nebude organizátor jednat a neumožní jim k účastníku
tábora přístup
4. Osoba zastupující zákonného zástupce
• Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči organizátoru tábora na nějakou jinou
osobu, musí tento projev vůle učinit písemně. Tento dokument musí obsahovat zcela jasné označení
zastupované osoby, potřebné kontaktní údaje na zastupující osobu, výčet činností, ke kterým je
zastupující osoba oprávněna, místo a datum sepsání dokumentu, vlastnoruční podpis
5. Zájemce o tábor (dále jen zájemce)
• Zájemcem je dítě, jehož zákonný zástupce dal zřetelně najevo zájem, aby se zúčastnilo tábora
(rezervace v rezervačním systému).
6. Účastník tábora (dále jen účastník)
• Účastníkem se zájemce stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení ceny tábora.
• Účastníkem tábora se může stát pouze zájemce, který splňuje veškeré podmínky daného tábora.
Jedná se zejména o podmínky věkové, zdravotní a fyzické zdatnosti.
7. Zodpovědná osoba (předávání účastníků)
• Hlavní vedoucí tábora předem určí zodpovědnou osobu (zodpovědné osoby), které mohou od
zákonného zástupce přebrat účastníka tábora při zahájení tábora a zase jej předat zákonnému
zástupci při ukončení tábora.
8. Zahájení tábora
• Tábor je pro účastníky zahájen v areálu Beachklubu Ládví, v předem stanoveném čase předáním
účastníka zákonným zástupcem nebo zákonným zástupcem určenou osobou předem určené
zodpovědné osobě.
9. Ukončení tábora
• Tábor je pro účastníka ukončen v areálu Beachklubu Ládví, v předem stanoveném čase předáním
účastníka předem určené zodpovědné osoby zákonnému zástupci nebo zákonným zástupcem
pověřené osobě
10. Přihláška na tábor
• Na tábor se lze přihlásit na internetových stránkách
http://beachklubladvi.cz/beachkempy/beachkempy-v-cechach. Po vytvoření rezervace je zaslán
email s informacemi ohledně přihlášek a dalších dokumentů, které je třeba dodat.
11. Platba tábora
• Tábor je nutné uhradit vždy do středy předcházejícího týdne před začátkem tábora

Řád příměstského tábora v Beachklubu Ládví
Program je připraven denně od 8:00 do 17:00. Děti je možno přivést mezi 8 00 - 900 a odpoledne
vyzvednout mezi 1600 - 1700
o Děti odcházející samostatně pouštíme v 16:00.
o Rodiče, kteří si děti nestihnout vyzvednout si mohou objednat příplatkovou službu
pozdějšího vyzvednutí (100 Kč / za každou započatou hodinu)
V ceně tábora jsou zahrnuty veškeré výdaje za trenérský dozor, program a stravování
Děti mají zajištěno u příměstských táborů stravování po celý den (svačina, teplý oběd s polévkou,
svačina, pitný režim bez omezení).
Program příměstských táborů probíhá obvykle v prostorách Beachklubu Ládví (kromě výletu na
Kayak Beach bar a vycházek)
Minimální počet účastníků tábora je 10, maximální počet účastníků tábora je 80. Děti jsou na
rozděleny do skupin po 10.
Pro účast na táboře je nutné Prohlášení o bezinfekčnosti a Prohlášení zákonného zástupce k
odchodu dítěte z tábora, které zákonný zástupce odevzdá první den konání příměstského tábora
hlavnímu vedoucímu ihned po příchodu včetně kopie průkazu zdravotní pojišťovny
Tábor je nutné uhradit maximálně do středy předcházejícího týdne (převodem, hotově nebo kartou
na baru)

