
Smluvní podmínky pro letní
tábory Akademie Vitae:

1. Cena tábora
Cena zahrnuje :

- pojištění
- jídlo
- dopravu a plánované výlety (dopravu a vstupné)
- pomůcky pro táborový program

V případě individuálních požadavků možná domluva.

2. Přihlášení dítěte na tábor
Zákonný zástupce přihlašuje dítě na tábor on-line do termínu uvedeného v
nabídce táborů nebo do naplnění kapacity, a to vyplněním a odesláním přihlášky.
Následně do 3 dnů obdrží e-mailem pokyny k platbě.  Po zaplacení kurzovného
obdrží e-mailem další pokyny a informace.

3. Seznámení s pravidly
Pravidla účasti na táboře:

1. Každý účastník tábora (dítě) je povinen poslouchat pokyny vedoucích a
dodržovat pravidla slušného chování.

2. Účastník tábora nesmí bez vědomí vedoucích opustit prostor, ve kterém se
tábor odehrává (místnost, budova, předem určená oblast v lese nebo v
parku).

3. Na tábor si děti s sebou neberou: zbraně (ani atrapy zbraní – pokud k tomu
nejsou vedoucími vyzváni v rámci hry), drahé předměty a cennosti, které se
mohou snadno ztratit (vedoucí nemají kapacitu na hlídání osobních věcí
dětí). Mobilní telefon děti během tábora nepoužívají. Výjimečně mohou mít
s sebou děti mobilní telefon (nebo chytré hodinky), pokud chodí z tábora
samy.

4. V případě konfliktů a nepříjemných situací využíváme takzvanou Postupku:



- V první úrovni postupky se snaží děti řešit konflikt mezi sebou
například vyslovením “Stop” a popsáním situace, která jim vadí.

- Pokud nefunguje pravidlo “Stop” a vysvětlení, dítě se může obrátit na
prostředníka – kamaráda nebo vedoucího, který se snaží mediovat
rozhovor mezi aktéry, případně navrhne řešení/opatření.

- Pokud se situace nezlepší ani po řešení za pomoci vedoucího nebo
se konflikt opakuje, obrátí se dítě nebo vedoucí na hlavního
vedoucího.

- Pokud některý z aktérů opakovaně porušuje pravidla společného
soužití, nerespektuje pravidlo “Stop” a nepomáhají k řešení předchozí
úrovně postupky, osloví hlavní vedoucí rodiče a snaží se vymyslet
společné řešení.

- V případě, že nepomáhá žádná z předchozích instancí postupky,
může být dítě z tábora vyloučeno z rozhodnutí hlavního vedoucího. V
takovém případě nevracíme kurzovné za neodchozené dny.

5. Každý tábor má kromě těchto pravidel i svou specifickou sadu pravidel
nebo dohod, které vedoucí proberou s dětmi na začátku tábora a společně
se snaží o jejich plnění v zájmu bezproblémového chodu tábora.

4. Zdraví dítěte
Případné zdravotní problémy a úrazy dítě neprodleně nahlásí zdravotníkovi
nebo vedoucímu.
Je zakázáno užívání léků bez vědomí zdravotníka.
Strava – děti musí respektovat zákaz sběru volně rostoucích plodů a
dodržovat pitný režim.
Na táboře je přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a jiných
omamných látek.
Dítě se na táboře chová tak, aby předcházelo úrazu a poranění sebe nebo
ostatních.

5. Zrušení účasti:
a) zrušení účasti dítěte ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):  Účast
dítěte může být  zrušena pouze písemnou formou z emailu uvedeného v
přihlášce. Storno podmínky:

● 30 a více dnů před konáním tábora 0% z ceny tábora
● 30–14 dnů před konáním tábora 25% z ceny tábora
● 14–7 dnů před konáním tábora 50 % z ceny tábora



● 7 a méně dnů před konáním tábora 100% z ceny tábora
● pokud bude pobyt dítěte zrušen před zahájením tábora z důvodu náhlého

onemocnění dítěte, včetně úrazu dítěte (po předložení lékařského
potvrzení) bude vráceno  75% z ceny tábora

b) zrušení účasti dítěte  v průběhu tábora
- v případě zrušení účasti dítěte v průběhu tábora (na žádost rodičů, ze

zdravotních důvodů nebo z důvodů vážných kázeňských přestupků) se
částka za tábor nevrací

- bude-li nutné tábor zrušit z důvodu zásahu vyšší moci, bude rodičům
vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů

6. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, osobní doklady a peníze, šperky, fotoaparáty a další
elektroniku či jiné cenné věci si děti zodpovídají samy a organizátor tábora za tyto
věci neodpovídá.

Akademie Vitae si jako organizátor vyhrazuje právo tábor zrušit v případě
nedostatečného naplnění kapacity tábora nebo z důvodu vyšší moci.

V Praze 15. února 2023 Lukáš Truksa


