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BEA SUMMER CAMP
Provozní řád příměstských táborů
I.

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ



II.

Nabídku příměstských táborů (dále PT) vydává BEACPP4OK o.p.s. (dále také jen organizátor či
pořadatel) s minimálním měsíčním předstihem.
Termíny, místa konání a program plánovaných příměstských táborů se mohou změnit
v návaznosti na aktuálním počtu zájemců nebo v závislosti na závažných a nepředvídatelných
okolnostech (např. onemocnění vedoucích, technické problémy apod.). O změnách budou
zákonní zástupci přihlášených účastníků předem informováni.

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Příměstský tábor
 Aktivity tábora probíhají v areálu BEA campusu Olomouc nebo v Regionálním centru Olomouc,
případně v blízkém okolí.
 PT je vypsán na 5 po sobě jdoucích pracovních dnů (pondělí – pátek).
 Řízený program každého táborového dne začíná v 9:00 hod a končí v 15:00 hod. Dítě se může
dostavit již od 8:30 hod a počkat do zahájení programu.
 Nabídky a podmínky PT jsou zveřejněny na webových stránkách www.beacpp.cz.
Organizátor tábora a hlavní vedoucí
 Organizátorem/pořadatelem tábora je BEACPP4OK o.p.s., tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00
Olomouc, IČ 01500538.
 Funkci hlavního vedoucího vykonává dospělá osoba oprávněná k vedení dětského kolektivu.
Pomocnými instruktory a odbornými lektory jsou zaměstnanci RCO a společností BEA campusu
Olomouc. Celkem se na programu podílí cca 10-12 dospělých osob.
Zákonný zástupce
 Zákonným zástupcem se rozumí osoba pověřená zastupováním dítěte dle § 858 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník. Pouze ten může za zájemce/účastníka jednat ve věcech
týkajících se přihlášení, odhlášení na PT, předání a převzetí. Chce-li zákonný zástupce přenést
práva a povinnosti týkající se příměstského tábora (dále jen PT) na jinou osobu (dále jen osoba
zastupující zákonného zástupce) musí projev této vůle provést písemně. Dokument musí
obsahovat jasnou identifikaci osoby včetně kontaktních údajů a jasně vymezit rozsah jeho
zodpovědnosti (pouze převzetí, převzetí v určitý den apod.), místo a datum sepsání dokumentu
a vlastnoruční podpis zákonného zástupce i osoby zastupující zákonného zástupce.
Povinnosti zákonného zástupce:
 V případě zájmu o účast dítěte na táboře v termínech daných organizátorem přihlásit dítě
podáním řádně vyplněné přihlášky, která je vytvořena pro tento účel, a uhradit cenu tábora v plné
výši.
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Každý den zajistit předání a převzetí účastníka PT osobně nebo osobou zastupující zákonného
zástupce, případě písemně potvrdit souhlas, že dítě bude na místo konání tábora přicházet a po
skončení programu z místa konání tábora odcházet bez doprovodu.
Neprodleně informovat organizátora o všech relevantních změnách (zejména zdravotního stavu
a kontaktních údajů) týkajících se účastníka PT.

Zrušení/změna podmínek tábora:
 Zákonný zástupce, který již uhradil cenu tábora, má právo na vrácení uhrazené částky tábora
v plné výši, zruší-li organizátor konání tábora nebo organizátor změní podstatným způsobem
jeho zásadní avizované parametry (např. změna termínu).
Účastník PT
 Účastníkem se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané
přihlášky, včetně vyplněného posudku o zdravotní způsobilosti a řádném zaplacení celé ceny
příměstského tábora.
 Upozornění: Má-li zájemce nařízený nějaký zvláštní režim (např. pohybový, dietní, nutnost
podávání léků dle předepsané léčby apod.), je zákonný zástupce tyto skutečnosti povinen
oznámit pořadateli tábora alespoň 1 měsíc před jeho termínem. Současně zástupce dítěte
pořadateli předá aktuální posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, kde ošetřující lékař dítěte
vyplní také způsob a dávkování potřebných léků.
Zodpovědná osoba (předávání účastníků)
 Hlavní vedoucí PT nebo pověřený instruktor je zodpovědnou osobou, která od zákonného
zástupce přebírá účastníka tábora při zahájení táborového programu a zase jej předává
zákonnému zástupci při jeho ukončení.
Zahájení PT
 PT je pro účastníka zahájen na předem určeném místě, v předem určeném čase.
 Účastníka přivede zákonný zástupce nebo zákonným zástupcem pověřená osoba nebo dle
písemného souhlasu zákonného zástupce dítě přijde bez doprovodu.
Ukončení PT
 Tábor je pro účastníka ukončen na předem určeném místě, vždy v 15:00 hod.
 Účastník bude předán zákonnému zástupci nebo zákonným zástupcem pověřené osobě nebo dle
písemného souhlasu zákonného zástupce dítě opustí místo konání tábora bez doprovodu.

III.

POVINNOSTI A PRÁVA ORGANIZÁTORA TÁBORŮ

Organizátor je povinen:
 Informovat zákonného zástupce alespoň týden před zahájením PT o termínech, rámcovém
programu tábora a potřebném vybavení účastníka tábora. Výše uvedené informace budou
poskytnuty zveřejněním na webových stránkách www.beacpp.cz.
 Zajistit pro pořádání PT personální obsazení, programovou náplň, stravování (oběd a svačiny) a
celodenní pitný režim.
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Po celou dobu konání PT dbát na bezpečnost a ochranu zdraví účastníků i personálu tábora. V
případě úrazu nebo náhlé zdravotní nevolnosti poskytnout první ošetření, informovat zákonného
zástupce, případně zajistit doprovod k lékaři.
Vydat zákonnému zástupci po skončení tábora potvrzení o účasti účastníka na PT nebo jeho
části, požádá-li jej o to zákonný zástupce (potvrzení např. pro účely příspěvku zaměstnavatele,
sociálních příspěvků apod.).

Organizátor má právo:
 Odmítnout přihlášku zájemce, pokud nejsou splněny podmínky pro přijetí na tábor (např. věk,
zdravotní stav, naplnění kapacity PT, případně pokud se zájemcem byly v minulosti řešeny vážné
výchovné problémy).
 Nepovolit nástup na tábor účastníkovi, u něhož se podmínky pro přijetí na PT k termínu zahájení
tábora změnily (např. změny zdravotního stavu, kontakt s infekčními chorobami apod.).
 Zrušit účast během tábora účastníkovi, u kterého se podmínky během pobytu změnily (např.
změny zdravotního stavu, kontakt s infekčními chorobami, nevhodné chování apod.).
 Nahradit zájemce o PT, který v daných termínech neučinil všechny potřebné úkony k tomu, aby
se stal účastníkem tábora, jiným zájemcem (např. nedodání řádně vyplněné přihlášky,
neuhrazení ceny tábora apod.).
Zodpovědnost organizátora za účastníka PT:
 Organizátor je za účastníka PT zodpovědný pouze v době trvání PT, tj. v době od zahájení
programu po jeho ukončení.
 Organizátor je zodpovědný pouze za účastníky PT.

IV. PŘIHLÁŠKY A PLATBY
Cena za příměstský tábor
 Cena tábora pro 1 osobu činí 1980,- Kč (5 pracovních dnů).

Přihlášení účastníka







Zájemce se stává účastníkem akce až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení
příslušné ceny.
Cenu tábora je nutno uhradit do daného termínu na bankovní účet BEACPP4OK o.p.s.
Zájemce, který podal přihlášku, ale neuhradil v daném termínu cenu PT, se považuje za
nepřihlášeného.
Bude-li za účastníka hradit cenu tábora zaměstnavatel zákonného zástupce, je zákonný zástupce
povinen tuto skutečnost nahlásit zaměstnavateli. Zaměstnavatel zašle objednávku na
BEACPP4OK. Na základě objednávky bude vystavena faktura zaměstnavateli zákonného
zástupce, která bude uhrazena bankovním převodem.
Organizátor je povinen vystavit fakturu na zaměstnavatele zákonného zástupce pouze v případě,
že bude mít k dispozici písemnou objednávku s jasným označením tábora, účastníka, zákonného
zástupce a částky, která má být fakturována.
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Vratky a storno poplatky
 100 % vratka ceny PT se uplatňuje při řádném odhlášení dítěte z tábora zákonným zástupcem
alespoň 2 měsíce před termínem zahájení tábora.
 V případě odhlášení účastníka zákonným zástupcem v období alespoň 10 pracovních dnů před
termínem tábora bude vráceno zákonnému zástupci 50 % z ceny tábora, přičemž zbylých 50 %
částky bude uplatněno jako za storno poplatek. Důvodem je nízká pravděpodobnost doplnění
počtu účastníků nahrazením odhlášeného účastníka jiným zájemcem. Pokud odhlašující
zákonný zástupce přivede náhradního zájemce o tábor (konaný ve stejném termínu), ten podá
řádně vyplněnou přihlášku a uhradí cenu tábora, může být po dohodě s pořadatelem
odhlašujícímu zákonnému zástupci vráceno až 100 % ceny.
 V případě odhlášení účastníka zákonným zástupcem v období 9 a méně pracovních dnů před
začátkem konání tábora bude vráceno zákonnému zástupci pouze 10 % z ceny tábora, přičemž
zbylých 90 % částky bude uplatněno jako za storno poplatek. Důvodem je téměř nulová
pravděpodobnost doplnění počtu účastníků nahrazením odhlášeného účastníka jiným
zájemcem. Pokud odhlašující zákonný zástupce přivede náhradního zájemce o tábor (konaný ve
stejném termínu), ten podá řádně vyplněnou přihlášku a uhradí cenu tábora, může být po dohodě
s pořadatelem odhlašujícímu zákonnému zástupci vráceno až 90 % zaplacené částky.

V. TÁBOROVÁ DOKUMENTACE




Povinnou dokumentaci, kterou je zákonný zástupce povinen odevzdat před začátkem PT, tvoří
přihláška s uvedenými údaji dle vzoru pořadatele a nástupní list dítěte s čestným prohlášením o
bezinfekčnosti, který se odevzdává v den nástupu dítěte na tábor.
Bez odevzdání dokumentace nemůže pořadatel povolit účastníkovi vstup na tábor.

VI. VYBAVENÍ NA TÁBOR






Účastníci PT zvolí oděv a obuv vhodně dle předem zveřejněného programu tábora na konkrétní
den a přiměřeně aktuálnímu počasí. (do tělocvičny a ven, vzhledem k počasí apod.)
Pro pohybové a sportovní aktivity je nutné si přinést sportovní oblečení, sálovou obuv, tenisky do
venkovního prostředí, ručník a láhev na pití.
Nedoporučujeme dávat účastníkům s sebou cennosti, vysoké částky peněz apod. Po dohodě se
zákonným zástupcem dítěte nebo s účastníkem mohou být cenné předměty krátkodobě
uschovány u vedoucího tábora. Za předměty nad rámec běžných potřeb ponese účastník vlastní
zodpovědnost.
Vzhledem k různorodosti programů jednotlivých táborů se mohou vyskytnout i speciální
požadavky na vybavení účastníků (např. vstupné dle programu nebo požadavek na zakoupení
jízdenky MHD). O tomto bude zákonný zástupce předem informován organizátorem či hlavním
vedoucím tábora.
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VII. ŘÁD NA TÁBOŘE





Na účastníky tábora se vztahuje tento schválený táborový řád. Každý účastník tábora je povinen
dodržovat pravidla uvedená v táborovém řádu, dbát pravidel společenského chování a vyvarovat
se jednání, které by mohlo mít za následek újmu na majetku či zdraví třetích osob.
Každý účastník je povinen se řídit pokyny vedoucího tábora a pracovníků tábora.
Chce-li odvést zákonný zástupce účastníka z PT dříve, je povinen tuto skutečnost sdělit hlavnímu
vedoucímu tábora písemně. V potvrzení musí být uveden datum a přesný čas převzetí účastníka
od organizátora zákonným zástupcem a podpis zákonného zástupce.

VIII. INFORMACE A NAKLÁDÁNÍ S NIMI



S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky souhlasí se shromažďováním, zpracováním a
uchováním uvedených osobních údajů neziskovou organizací BEACPP4OK o.p.s., IČ: 01500538,
se sídlem v Olomouci, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, a to výhradně pro účely přihlášení a
evidence účasti dítěte na příměstském táboře BEA Summer Camp a po dobu trvání účelu
zpracování. Zároveň uvádí, že si je vědom svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zejm. práva přístupu k informacím,
opravy a doplnění). Zákonný zástupce čestně prohlašuje, že údaje uvádí přesně a pravdivě. Dále
svým podpisem potvrzuje svou volbu ohledně pořizování fotografií a videa z průběhu táborových
aktivit. Vybrané fotografie a videozáznamy mohou být zveřejněny na oficiálních webových
stránkách a soc. sítích společností BEA campusu Olomouc.

Platnost tohoto Provozního řádu příměstských táborů společnosti BEACPP4OK nabývá platnosti dne
24. 4. 2017.

V Olomouci dne 24. 4. 2017
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
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