
PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 2018 V HŮRCE 
  

Organizátor: 

Spolek Hůrka Kutná Hora  

Palackého nám. 320/1, Kutná Hora 

IČ: 05053269 

Tel. 723 301 777 (Miroslava Říhová, rihova@zshurka.cz) 

V průběhu konání tábora je kontaktní tel.: 777 556 282 

 

Tábor je určen pro děti ve věku 4 – 10 let, po individuální domluvě možné i jinak.  

 

Provozní doba a zázemí tábora 

Jako zázemí budeme využívat dle aktuálního počasí budovu školy a školky Hůrka na adrese 
Vocelova 394, Kutná Hora a cca 200 metrů od budovy vzdálenou krásnou rozlehlou zahradu 
s přírodními herními prvky. Vyrážet budeme i do terénu, např. k místním menhirům, na 
farmu rodiny Žáčkových apod. Případné výlety jsou pořádány pěší, vlakem nebo autobusem. 

Tábor je vypsán na 5 po sobě jdoucích dnů (pondělí – pátek).  

Každý táborový den začíná v 7:30 hodin a končí v 16:00 hodin (v závislosti na programu, po 
předchozí dohodě s rodiči, může být doba upravena).  

 

Táborová dokumentace  

Povinnou dokumentaci, kterou je zákonný zástupce povinen odevzdat před začátkem 
příměstského tábora organizátorovi, tvoří: 

● závazná přihláška (zákonný zástupce musí originál přihlášky odevzdat nejpozději v den 
nástupu) 

● potvrzení o bezinfekčnosti (rodič vytiskne a odevzdá vedoucímu první den tábora) 

●  potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavené lékařem (rodič vytiskne a nechá potvrdit 
obvodním lékařem dítěte, posudek odevzdá vedoucímu první den tábora). Potvrzení je platné 
2 roky, po skončení tábora jej dostane rodič na vyžádání zpět, případně odevzdá pouze kopii. 

● nástupní list se seznamem osob oprávněných k vyzvedávání dítěte 

● podepsaný souhlas s provozním řádem příměstského tábora v nástupním listu dítěte 

● odevzdání kopie kartičky pojištěnce 



 

Upozornění: Má-li zájemce nařízený nějaký zvláštní režim (např. pohybový, dietní, kontroly u  

lékaře apod.), je zákonný zástupce tyto skutečnosti povinen oznámit, ale ještě předtím 
zkonzultovat s vedoucími tábora.  

 

Cena za příměstský tábor  

Cena za příměstský tábor je 1900,- Kč (zahrnuje program a obědy). Svačiny (dopolední i 
odpolední) jsou donesené z domova.  

Platba se uvádí na účet Spolku Kutná Hora: 115-2782590277/0100 pod VS: rodné číslo dítěte. 

Zájemce se stává účastníkem akce až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení 
příslušné ceny. 

Cenu tábora je nutno uhradit nejpozději do 30. 6. 2018.  

Zájemce, který podal přihlášku, ale neuhradil v daném termínu cenu PT se považuje za 
nepřihlášeného.  

 

Vratky a storno poplatky 

V případě nemoci dítěte – oznámeno před nástupem na tábor (vyžadujeme potvrzení od lékaře) 
činí storno poplatek 60%. 

Z ostatních důvodů a v den nástupu na tábor činí storno poplatek 100% uhrazené částky. 

 

Organizátor, průvodci a další lektoři 

Organizátorem tábora je vždy Spolek Hůrka Kutná Hora. Na jednotlivých táborech zastupují 
organizátora jednotliví průvodci z řad stálých zaměstnanců spolku a případně ověření externí 
lektoři na speciální aktivity programu. Všichni mají zkušenosti s dětmi předškolního nebo 
mladšího školního věku. Při práci s dětmi uplatňujeme  tzv. respektující přístup.  

  

Předávání a vyzvedávání dětí 

Rodiče a případně další pověřené osoby uvedené v denní docházce předávají dítě v prostorách 
Školy a školky Hůrka ve Vocelově ulici 394 od 7:30 do 8:30, vyzvedávání dítěte probíhá od 
15:00 do 16:00, případně dle individuální dohody a to v místě domluveném s rodiči dle 
aktuálního programu a počasí.  

Upozornění: dítě nelze na tábor přijmout (a to bez náhrady), pokud nebude adekvátně vybaveno a 
pokud bude jevit známky onemocnění (více viz zdravotní stav dítěte). 



Pouze zákonný zástupce či jiná oprávněná osoba zapsaná na seznamu oprávněných osob mohou 
převzít nebo předat dítě vedoucímu tábora.  Zákonný zástupce je povinen nahlásit vedoucím 
tábora osobu, která bude dítě vyzvedávat a čas. Rovněž je povinen nahlásit jakékoli změny, 
včetně změn zdravotního stavu. 

Přebírání i předávání účastníka tábora zákonnému zástupci či jiné pověřené osobě se děje 
stisknutím ruky zástupce dítěte a vedoucího tábora.  

 

Omlouvání dítěte 

V případě nepředpokládané absence dítěte na táboře je třeba co nejdříve dítě omluvit, a to nejlépe 
telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.  

 

Zdravotní stav dítěte  

O zdraví dítěte pečují průvodci tábora. Rodiče jsou při převzetí dítěte informováni o závažných 
událostech z průběhu dne (úrazy, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte. Pokud se objeví 
příznaky onemocnění během pobytu na táboře (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou 
rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude 
zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou taktéž okamžitě telefonicky informováni. Rodiče 
jsou povinni informovat vedoucí o všech známých alergiích u dítěte (také na bodnutí hmyzem). 
Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů: zvýšená 
teplota · kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě · zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 
den po vymizení symptomů) · průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení 
symptomů) · bolest v uchu · bolest v oblasti břicha · bolest při močení · vši · v rodině se vyskytlo 
nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.)  

 

Stravování 

Organizátor tábora zajišťuje hlavní jídlo dne – oběd. Dopolední i odpolední svačiny zajišťují 
rodiče formou např. svačinové krabičky a lahvičky s pitím. Nedoporučujeme potraviny, které 
podléhají rychlému kažení z důvodu tepla (jogurty, salámy apod.). Lahvičku s pitím lze 
v průběhu dne  kdykoli doplnit vodou či čajem. Obědy budou dle programu dovážené nebo 
připravené na místě.  

 

Vybavení na tábor  

Účastníci příměstského tábora musí být vhodně oblečení a obuti (vzhledem k počasí apod.)  

Nedoporučujeme dávat dětem s sebou cennosti, vysoké částky peněz, mobilní telefony, iPad, 
tablet apod. Za uvedené věci neneseme zodpovědnost, ztráty nehradíme.  



Rodič každý den před předáním dítěte nastříká dítě repelentem proti klíšťatům a v případě 
potřeby natře krémem proti slunci!  

Dítě by mělo mít na táboře vhodný batůžek, který by měl obsahovat: lahvičku s pitím, krabičku 
se svačinou, pláštěnku, náhradní ponožky, kapesníky, pokrývku hlavy a náhradní oblečení! 
(spodní prádlo, ponožky, triko a kalhoty – legíny, tepláky apod.). 

Doporučujeme pevnou obuv, sandálky a případně holínky.  

Pokud je dítě zvyklé odpočívat, doporučujeme deku, polštářek a karimatku.  

 

Organizátor má právo:  

1. Zrušit účast během tábora účastníkovi, u kterého se podmínky během pobytu změnily tak, že 
se stal pobytu na táboře neschopným (např. změny zdravotního stavu, úrazy, psychický stav, 
chování apod.).  

2. Zrušit tábor, nepodaří-li se mu jej naplnit minimálním počtem účastníků, na který kalkuloval 
cenu a hrozila-li by uspořádáním takovéhoto tábora organizátorovi ekonomická škoda.  

3. Změnit termíny, místa konání a programy plánovaných příměstských táborů  dle aktuálního 
počtu zájemců nebo jiných nepředvídatelných okolností (např. onemocnění vedoucích, 
technických problémů s prostory apod.). 

 

Zákonný zástupce má právo:  

1. Na zrušení přihlášky účastníka a vrácení celé uhrazené částky, změní-li organizátor tábor nebo 
jeho zásadní avizované parametry (např. změna termínu).  

2. Na vrácení uhrazené ceny tábora v plné výši, dojde-li ke zrušení tábora ze strany organizátora 
z jakýchkoliv důvodů.  

 

Řád na táboře  

Každý účastník je povinen řídit se pokyny táborových průvodců a lektorů. Děti se pohybují 
pouze v dohledu vedoucích a dodržují jejich pokyny. Na zahradě či jinde nesmí sbírat a jíst žádné 
plody a rostliny. 

 

Informace a nakládání s nimi  

S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.  

Zákonný zástupce bere na vědomí, že účastník bude v rámci táborové činnosti fotografován a 
souhlasí se zveřejněním fotografií z tábora za účelem prezentace činnosti Spolku Hůrka Kutná 
Hora.  



  

 Tento Provozní řád příměstských táborů nabývá platnost: 1. 7. 2018 

 
Za Spolek Hůrka Kutná Hora 
Miroslava Říhová a Daniela Vodová 
Členky Rady spolku 


