
TÁBOROVÝ ŘÁD PRO RODIČE A ÚČATNÍKY PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 
POŘÁDANÉHO TANEČNÍ ŠKOLOU B-ORIGINAL 

✓ Organizátorem Tanečního příměstského tábora (dále jen “tábor”) je B-
Original Plzeň, z.s., IČ: 07226039, se sídlem Sokolovská 1327/74, Bolevec, 
Plzeň, 323 00 (dále jen „Organizátor“). 

✓ Náplní příměstského tábora je nejen zajistit hlídání děti v pracovní době 
rodičů, ale také, a to především, zajistit dětem příjemné trávení prázdnin s 
prima partou a získat nové taneční zkušenosti. 

✓ Účastníkem tábora je každý, kdo se účastní jakékoliv aktivity spojené 
s realizací tábora: děti ve věku 6-14 let, za Organizátora se potom rozumí: 
hlavní vedoucí,  zástupce hlavního vedoucího, oddílový vedoucí, praktikanti, 
lektoři, zdravotník, a pomocná síla Organizátora.  

✓ Tábor probíhá v týdnu od 12.7.-16.7.2021.  

✓ Sraz účastníků je mezi 7:30 a 8:30, předání dětí zpět rodičům mezi 16:30 a 
17:00 v Taneční škole B-Original. 

✓ Místo konání tábora: OC Atom, Sokolovská 1327/74, Bolevec, Plzeň, 323 00 
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu místa konání příměstského tábora, 
přičemž o takovém postupu bude účastníky, resp. jejich zákonné zástupce 
předem informovat. 

✓ Rámcový program tábora je připraven před zahájením s tím, že denní program 
může být změněn na základě rozhodnutí hlavního vedoucího tábora (s 
přihlédnutím k počasí, únavě dětí apod.). 

✓ O děti se budou starat a program zajišťovat zkušení instruktoři, většinou 
lektoři B-Original (oddílový vedoucí, programový vedoucí a lektoři tance). 

✓ Organizátor přebírá za děti odpovědnost v okamžiku předání dítěte rodičem 
a odpovědnost končí zpětným předáním dítěte rodiči (popřípadě zástupci 
zákonného zástupce). 

✓ Nejpozději 14 dní před nástupem na tábor musí mít Organizátor od 
účastníka zaslané kopie těchto dokumentů (zasílá se na email dokumenty@b-
original.cz): 

• potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti (v době konání akce 
nesmí být posudek starší než 2 roky, pokud v posudku není platnost 
upravena jinak), 

• kopii platné kartičky zdravotní pojišťovny. 

✓ V den nástupu na tábor musí účastník odevzdat: 

• bezinfekčnost (ne starší než 1 den) - tento dokument NELZE zaslat 
elektronicky, MUSÍ být odevzdán až v den nástupu, 
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• formulář o vyzvedávání dítěte z tábora jinou pověřenou osobou, bude-
li dítě vyzvedávat někdo jiný než jeho zákonný zástupce. 

Pokud tyto dokumenty nebudou odevzdány a podepsány zákonným zástupcem, 
nemůže účastník nastoupit na tábor.


✓ V návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace COVID-19 v České 
republice může Organizátor před začátkem tábora rozhodnout, že nástup 
účastníka na tábor dle předchozího bodu dále podmíní předložením testu 
(akceptovaného dle aktuálně platných a účinných opatření orgánů veřejné 
správy České republiky, např. antigenní test, PCR test) s negativním 
výsledkem na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 
u  účastníka ne starší než 48 hodin od nástupu na tábor. Náklady s tím 
související hradí účastník. O uplatnění podmínky dle předchozí věty bude 
Organizátor účastníky informovat nejpozději týden před plánovaným 
začátkem tábora, a to prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu 
účastníka, která je uvedena  v přihlášce na tábor. 

✓ Tábora se mohou zúčastnit pouze zdraví jedinci. 

✓ V případě jakýchkoliv zdravotních problémů první pomoc poskytne zdravotník, 
při větších komplikacích bude okamžitě přivolána “záchranná služba" a 
postižené dítě bude přepraveno do nemocnice. Vedoucí tábora o zranění 
ihned vyrozumí rodiče dítěte. 

✓ Účastníci jsou povinni hlásit jakékoliv zdravotní problémy zdravotníkovi 
daného turnusu, v případě jeho nezastižení jinému členovi personálu 
Organizátora. 

✓ Rodiče jsou povinni nahlásit vedoucímu tábora jakékoliv změny, které se 
přes noc udály a mohly by ovlivnit chování či zdravotní stav dítěte (úmrtí v 
rodině, očkování, štípnutí hmyzem,…). 

✓ Na příměstský tábor mají děti pouze věci potřebné k účasti na něm. Je jim 
zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz 
nebo ohrožovat mravní výchovu dalších dětí (především zbraně, návykové 
látky apod.). Cenné věci (šperky, mobilní telefony apod.) si děti na tábor 
berou na vlastní nebezpečí, v případě ztráty či zničení za to Organizátor 
nenese odpovědnost. 

✓ Pro všechny účastníky je připraveno 3x denně stravování – dopolední 
svačinka, v poledne teplý oběd, odpolední svačinka.  

✓ Po celou dobu pobytu na příměstském táboře je všem účastníkům zajištěn 
dostatečný přísun tekutin. 

✓ Součástí programu je i polední klid. 

✓ Rodič, resp. zákonný zástupce je povinen být v době pobytu dítěte k 
zastižení na mobilním čísle, které uvedl v přihlášce. 

✓ Storno podmínky: 
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 V případě odhlášení od 11.6.2021 do 48 hod před začátkem akce nevracíme: 
• Zálohu 1.000,-Kč. 

 V případě odhlášení od 48 hod do dne začátku akce nevracíme: 
• 1.500,-Kč. 

 V případě odhlášení v den začátku tábora je storno 100 % - tj. organizátor  
 nevrací žádnou část z celkové fakturační částky. 

✓ Organizátor si dále vyhrazuje právo tábor jednostranně zrušit, nebude-li 
v  důsledku – v místě a čase – platných a účinných opatření orgánů veřejné 
správy České republiky přijatých v  souvislosti s  řešením epidemiologické 
situace COVID-19 možné, resp. povolené tábor uskutečnit. Cena za tábor bude 
v takovém případě vrácena do 14 dnů od posledního dne termínu, ve kterém 
se měl tábor konat. 

✓ Příměstské tábory nejsou legislativou orgánu ochrany veřejného zdraví 
upraveny. Nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou. Tyto 
akce se musí řídit aktuálně platným usnesením vlády ČR a mimořádnými 
opatřeními Ministerstva zdravotnictví, a to včetně povinnosti používání 
roušek.  

✓ V případě, že účastník během tábora onemocní a nebude se moci tábora dále 
účastnit, nevzniká rodičům nárok na vrácení uhrazené ceny tábora, resp. její 
části. 

✓ Účastníci jsou povinni udržovat pořádek v místě konání akce a dbát pokynů 
personálu organizátora. 

✓ Účastníci jsou povinni dodržovat zejména tzv. “režim dne”, harmonogram 
daného dne a rozpis tanečních lekcí. 

✓ V případě nepříznivé epidemiologické situace COVID-19 může být 
Organizátorem vstup do místa, ve kterém se tábor koná, doprovázejícím 
osobám (např. zákonným zástupcům) omezen nebo úplně zakázán. 

✓ Ve všech prostorách a prostranství, kde probíhá tábor, je zákaz kouření a 
užívání návykových látek (alkohol, drogy). 

✓ Porušení zde uvedených pravidel znamená porušení táborového řádu, 
následkem čeho může být účastník vyloučen z tábora bez jakékoli finanční 
náhrady! 

✓ Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v souladu s vnitřními předpisy 
Organizátora: Údaje o jménu, příjmení, rodném čísle a adrese jsou 
považovány za osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem evidence členské základny  
Organizátora a placení členských příspěvků a jsou využívány k  naplňování 
úkolů Organizátora vyplývajících ze závazků a podmínek Organizátora 
zejména k realizaci práv a povinností členů Organizátora a naopak. Správcem 
a zpracovatelem osobních údajů je  Organizátor. Pověřenými osobami pro 
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zpracování a nakládání s  osobními údaji v  rámci Organizátora jsou osoby 
uvedené ve vnitřních předpisech  Organizátora. Jiným osobám mohou být 
zpřístupněny pouze se souhlasem subjektu těchto údajů, pokud zákon 
nestanoví jinak. Subjekt osobních údajů je oprávněn k  přístupu k  osobním 
údajům vedených o jeho osobě, má právo na jejich opravu a právo žádat o 
vysvětlení a odstranění závadného stavu. 

V Praze dne 18.2. 2021
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