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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKA
TÁBOROVÉ AKCE
1. Účastníkem tábora se může stát žák základní školy.
2. Účastník se přihlašuje na tábor ve dvou fázích:
 1. elektronicky – odkaz nalezne na webových stránkách ddmslavkov.cz nebo na
propagačních materiálech
 2. tištěnou a podepsanou přihlášku s přílohou souhlasů doručí na DDM Slavkov u
Brna do daného termínu
3. Informace o táboru, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a bezinfekčnost obdrží
účastník letního tábora na emailovou adresu zákonných zástupců. Zdravotní posudek o
způsobilosti dítěte a bezinfekčnost odevzdává účastník v den nástupu na tábor.
V případě příměstských táborů odevzdává účastník pouze posudek o bezinfekčnosti
4. Pokyny k platbě:
 úplata musí být uhrazena u letního tábora vždy do daného termínu
 převodem na účet číslo 150 789 115/0600 pod správným variabilním symbolem
5. Storno podmínky :
 storno poplatky před nástupem na tábor:
- 2 týdny před nástupem – ve výši 20% z úplaty tábora
(pokud za sebe účastník nenajde náhradníka)
- 1 týden před nástupem – ve výši 40% z úplaty tábora
(pokud za sebe účastník nenajde náhradníka)
- 100% úplaty pokud účastník na tábor nenastoupí
Storno poplatek se neúčtuje při předložení platného lékařského potvrzení.
6. Soulad se zákony a vyhláškami:
 Zákon č. 471/2005 Sb., úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č.
444/2005 Sb. a zákonů z roku 2006 č. 74, 186, 59, 222, 342, 264 a 189.
 Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve
znění pozdějších předpisů

 Vyhláška MZ č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
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