
TÁBOROVÝ ŘÁD PRO RODIČE A ÚČATNÍKY DANCE KEMPU 
POŘÁDANÉHO TANEČNÍ ŠKOLOU B-ORIGINAL 

✓ Organizátorem Dance kempu (dále jen “Dance kemp” nebo “tábor”) je 
Taneční škola B-Original, z.s., IČ: 228 56 552, se sídlem Králův Dvůr, Na 
Vyhlídce 342, PSČ: 267 01 (dále jen „Organizátor“), 

✓ Účastníkem Dance kempu je každý, kdo se účastní jakékoliv aktivity spojené 
s  realizací tábora: děti ve věku 6-15 let, za Organizátora se potom rozumí: 
hlavní vedoucí,  zástupce hlavního vedoucího, oddílový vedoucí, praktikanti, 
lektoři, zdravotník, a pomocná síla Organizátora.  

✓ Dance kemp probíhá v termínu 7.8. – 13.8.2022. 

✓ Místo konání Dance kempu: rekreační středisko Star Line ve Svoru, Svor č.p. 
8, PSČ 471 51. 
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu místa konání Dance kempu, přičemž 
o takovém postupu bude účastníky, resp. jejich zákonné zástupce předem 
informovat. 

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

✓ O děti se budou starat a program zajišťovat zkušení instruktoři (oddíloví 
vedoucí, programoví vedoucí a lektoři tance). 

✓ Organizátor přebírá za děti odpovědnost v okamžiku předání dítěte rodičem, 
nebo jím pověřeným zástupcem u autobusu, nebo pokud účastník využívá 
vlastní dopravy, tak na registraci v místě konání tábora. Odpovědnost končí 
zpětným předáním dítěte rodiči, či jím určenému zástupci v místě konání 
tábora (v případě vlastní dopravy), resp. po příjezdu z tábora u autobusu. 

✓ 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, 

• 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 Dance kemp 2022. 
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✓ V  návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace COVID-19 v České 
republice může Organizátor před začátkem tábora Dance kemp rozhodnout, 
že nástup účastníka na tábor dle předchozího bodu dále podmíní předložením 
potvrzení o absolvování “OTN” (očkování-test-nemoc) - akceptovaného dle 
aktuálně platných a účinných opatření orgánů veřejné správy České republiky. 
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 Dance 
kemp. 

✓ Dance Kempu 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. 

✓ Na Dance kempu 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 5x denně stravování – snídaně, dopolední 
svačina, oběd, odpolední svačina, večeře.  

✓ Po celou dobu pobytu na Dance kempu je všem účastníkům zajištěn 
dostatečný přísun tekutin. 

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

✓ Storno podmínky: 

• V případě odhlášení od 1.7.2022 do 48 hod. před odjezdem nevracíme: 

• zálohu 1.500 Kč, 

• za volitelné položky – dopravu, tričko. 

• V případě odhlášení od 48 hod. před odjezdem nevracíme: 

• částku 2.000 Kč, 

• za volitelné položky – dopravu, tričko, speciální stravu. 

• V případě odhlášení v den odjezdu je storno 100 % - tj. organizátor nevrací 
žádnou část z celkové fakturační částky. 
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✓ Organizátor si dále vyhrazuje právo tábor Dance kemp 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 vyjma zálohové platby a všech volitelných položek bude 
účastníkům v takovém případě vrácena teprve poté, co budou Organizátorovi 
(provozovatelem areálu, ve kterém se měl tábor uskutečnit) vráceny veškeré 
zálohové platby Organizátora za zajištění ubytování a stravy v rámci tábora. 
Odchylně od první věty tohoto bodu může Organizátor rovněž rozhodnout o 
přesunutí tábora na termín pozdější, který jeho konání s  ohledem na vývoj 
příslušných opatření již umožní. O  rozhodnutí dle tohoto bodu bude 
Organizátor účastníky informovat  zprávou zaslanou na e-mailovou adresu 
účastníka, která je uvedena v přihlášce na tábor. 

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

✓ Závady a poruchy na ubytovacích zařízeních je účastník povinen nahlásit 
nejpozději do 2 hodin po příjezdu a ubytování, na pozdější reklamace nebude 
brán ze strany střediska zřetel, tj. bude na ně pohlíženo, jako kdyby je 
způsobil účastník sám. 

✓ Účastníci jsou povinni udržovat pořádek v chatkách i celém areálu v souladu 
s  provozním, resp. ubytovacím řádem provozovatele areálu, ve kterém se 
tábor koná. 

✓ Účastníci jsou povinni dbát pokynů personálu Organizátora a personálu 
provozovatele areálu, ve kterém se tábor koná. 

✓ Účastníci jsou povinni hlásit případné návštěvy hlavnímu vedoucímu, případně 
jeho zástupci. V případě nepříznivé epidemiologické situace COVID-19 můžou 
být jakékoliv návštěvy Organizátorem zakázány. V případě požadavku na 
vyzvednutí účastníka zákonným zástupcem při odjezdu z akce bude dle 
předchozí dohody nezletilý účastník předán na stanoveném místě na hranici 
tábora. 

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

✓ Účastníci můžou využívat bazén střediska pouze pod dozorem zdravotníka 
akce, případně jiného člena personálu Organizátora, kterého určí hlavní 
vedoucí. 

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

✓ Účastníci jsou povinni dodržovat noční klid od 22:00 do 7:00, a to kromě 
stanovených výjimek. Výjimkou je program, který bude probíhat na 
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stanoveném místě a za přesně stanovených podmínek, které je potřeba 
dodržovat.  

✓ V místě konání akce je zákaz provozování nadměrně hlučné činnosti během 
celého dne (výjimkou je čas 13 - 16 hod v pracovní dny). V případě, že 
Organizátor bude jakkoliv postižen místními nebo státními orgány kvůli 
hlučnému chování účastníka akce, škoda způsobená Organizátorovi bude pak 
vyčíslena původci šíření hluku. 

✓ Večerka pro jednotlivé věkové skupiny bude upřesněna v “režimu dne”. 

✓ Součástí programu je i polední klid. 

✓ Účastníci můžou využívat pouze ty části areálu ubytování, které hlavní 
vedoucí nebo jeho zástupce upřesní na začátku akce, během tzv. informativní 
schůzky účastníků akce. 

✓ Ve všech prostorách a prostranství, kde probíhá Dance kemp, je zákaz kouření 
(s  výjimkou vyhrazených míst pro dospělé) a užívání návykových a 
psychotropných látek (alkohol, drogy apod.).  

✓ Zletilí účastníci mohou opustit tábor, je to ale nutné předem nahlásit 
Organizátorovi (hlavnímu vedoucímu nebo jeho zástupci), nezletilí účastníci 
nemohou opustit tábor za žádných okolností. 

✓ Porušení zde uvedených pravidel, jakož i pravidel provozovatele areálu, ve 
kterém se tábor koná, znamená porušení táborového řádu, následkem čehož 
může být účastník vyloučen z  tábora, resp. pobytu 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 
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 31.1. 2022
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