
 

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE K TÁBORŮM: 
 
Provozovatel příměstských sportovních táborů se zaměřením na atletiku je T.J. Sokol 
Kolín - atletika, odpovědným vedoucím a koordinátorem je Mgr. Ondřej Pařík, Ph.D. 
 
Místo:  
Atletický stadion Mirka Tučka v Borkách, Brankovická 979, Kolín 5, 280 02, aktivity se 
budou odehrávat na stadionu a v přilehlém lesoparku, případně blízkém okolí 
 
Kontaktní informace:  
Mgr. Ondřej Pařík, Ph.D., 724 596 607, ondrej.parik@seznam.cz - vedoucí táborů 
Mgr. Klára Tučková, 728 445 893 - sportovní manažerka a účetní T.J. Sokol Kolín - atletika 
Přihlášky a další informace také na www.atletikakolin.cz 
 
Průběh tábora: 
Sraz účastníků je vždy mezi 7:30 až 8:00 na atletickém stadionu, první den v týdnu budou 
sděleny základní informace a zodpovězeny případné dotazy. V 8:00 začíná program 
tábora. Ukončení programu je každý den v 15:30. Vyzvednutí dětí mezi 15:30 - 16:00. 
Všechny děti musí být vyzvednuty zákonným zástupcem, případně musí mít písemný 
souhlas od zákonného zástupce v případě samostatného odchodu  
 
Stravování a pitný režim: 
V průběhu dne mají účastníci tábora k dispozici pití v zázemí stadionu, součástí jsou dvě 
svačiny (zpravidla jogurt a ovoce) a oběd v době kolem 11:00, který bude zajištěn v 
restauraci zimního stadionu Kolín 
 
Program tábora: 
Tábor je veden ve sportovním duchu se zaměřením na atletiku pro děti. Důraz je kladen 
na všeobecný pohybový rozvoj dítěte. Součástí programu budou společenské a 
seznamovací hry, hry v terénu, sporty v přírodě, plavání, míčové hry, jízda na kole, 
orientační běh, vše s ohledem na aktuální možnosti a úroveň účastníků. Možnost 



 

 

programu uvnitř budovy v případě nepříznivého počasí. Tábor je veden tělovýchovně a 
pedagogicky vzdělaným vedoucím Mgr. Ondřejem Paříkem, Ph.D. a pomocným 
vedoucím z řad trenérů atletiky pro děti. Bližší program bude upřesněn před zahájením 
tábora emailem 
 
S Sebou: 
Sportovní oblečení odpovídající počasí (lepší dvakrát v případě deště), sportovní obuv, 
pomůcky specifikované v emailu spolu s bližším programem na konkrétní dny, ručník, 
případně oblíbené pití nebo něco na zub 
 
Informace k turnusům: 
Počet dětí na jednotlivé turnusy je omezen, proto se přihlaste s dostatečným 
předstihem. V případě malého zájmu je možné po dohodě dva vypsané turnusy spojit v 
jeden 
 
Prosíme rodiče, aby nedávali dětem žádné elektronické hračky, tablety apod. Vzhledem 
k charakteru tábora nebude možné, aby měly děti po celou dobu k dispozici telefon z 
důvodu ztráty, bezpečnosti, zranění nebo nemožnosti absolvovat určité hry a sporty. 
Vedoucí budou mít telefony k dispozici neustále a bude se možno s nimi kdykoli spojit 

 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
 
Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na příměstský tábor 
 
1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které 
pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi 
provozovatelem příměstského tábora a objednatelem (zákonným zástupcem) je účast 
dítěte na příměstském táboře. Objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný 
zástupce), provozovatel - T.J. Sokol Kolín - atletika. 
 
2. Účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně 
vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny 
provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 
18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za 
naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a 
provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na 
přihlášce na příměstský tábor. 
 
3. Účastník tábora je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny vedení 
tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků příměstského 
tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky 
příměstského tábora. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si 



 

 

pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný stornovací poplatek. Účastník 
příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě pobytu. 
 
4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě  
přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body: 
 

  Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při  
pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů 
vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí 
chodit bez souhlasu na určená místa.  

  Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích. 

  Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit 
hlavnímu vedoucímu. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu hlavního vedoucího (i vlastní 
léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu vedoucímu.  

  Strava – Děti musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim. 

  Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání 
alkoholu, drog a omamných látek. 

  Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování 
(pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova. 

  Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli 
dospělou osobu (vedoucí). 

 
5. Vedení upozorňuje, aby účastník příměstského tábora nevozil s sebou na výlety 
drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu 
charakteru akcí nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto 
neuposlechne, T.J. Sokol Kolín - atletika neodpovídá za ztrátu věcí dítěte. 
 
6. Podmínkou přijetí zájemce je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška a 
zaplacení příměstského tábora a to do 30.6.2017, respektive 10.8.2017. 
 
7. Cenové podmínky a způsob úhrady: T.J. Sokol Kolín - atletika má právo na zaplacení 
ceny příměstského tábora k datu uvedeného na pokynech. Nezaplacení ve stanoveném 
termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních 
podmínek a T.J. Sokol Kolín - atletika může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na 
odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. 
 
8. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné 
přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí telefonicky nebo osobně a je stornován 
ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor, nebo v 
případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených 
v bodech 9 - 10 těchto smluvních podmínek. 
 
9. Výše stornovacího poplatku: 



 

 

 

   Storno 1. – 5. dní před začátkem tábora – storno ve výši 50% z úplaty tábora  

  Ukončení táboru v jeho průběhu – storno 100% z úplaty táboru  
 
V případě onemocnění během příměstského tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení 
pobytu dítěte na akci, bude vrácena poměrná část nákladů pobytu po vyúčtování celé 
akce T.J. Sokol Kolín - atletika. Úplata bude vrácena se snížením o 10% Kč za 
administrativní činnost spojenou s táborem. Pokud doklad nebude předložen, bude 
účtován storno poplatek.  
 
10. T.J. Sokol Kolín - atletika má právo odečíst stornovací poplatek od složené zálohy či 
zaplacené ceny. Pokud nebyla záloha či cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce 
uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů. Pokud tak neučiní, bude 
storno poplatek vymáhán právní cestou, přičemž smluvní strany se dohodly na smluvní 
pokutě ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě onemocnění 
během příměstského tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na akci, 
bude vrácena poměrná část nákladů pobytu po vyúčtování celé akce S T.J. Sokol Kolín - 
atletika. 
 
11. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a podpisem o přijetí všeobecných 
podmínek stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí 
své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí 
dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek. 
 
 
V Kolíně 16.3.2017     T.J. Sokol Kolín - atletika 

  
 


