
Smluvní podmínky – Příměšťák – Lodička tábor 2021/ Platnost těchto smluvních podmínek: od 

1.2.2021 do odvolání  

1. Pořadatel tábora: Rodinné centrum Lodička z.s., Topolová 405, 251 63 Strančice, IČO: 26625890 

2. Kontaktní údaje: www.rclodicka.eu, info@rclodicka.eu, tel:732161706 

3. Adresa tábora příměšťáku: Tábory Lodička, podkroví domku na návsi u dětského hřiště,  

    Všechromy 40, 251 63 

4. Zástupce pořadatele: Michaela Hupcejová, tel 732161706, email: hupcejova@rclodicka.eu 

5.                       Termín: 2. -6.srpna 2021           Termín: 9.-13. srpna 2021 

6. Harmonogram: od pondělí do pátku od 8 h do 17 h. (výjimečně, pokud jedeme na výlet dál) 

Předání dětí osobně cca 30 minut - ráno 7:30 - 8 h, odpoledne 17h- 17:30), zpoždění telefonicky 

7. Věk účastníka: Pro děti od 5 do 9 let.  Kapacita 15 dětí. 

8. Cena 2500,- kč dítě/týden 

Cena zahrnuje polední stravu a pití, zdravotní zabezpečení, včetně zdravotního materiálu a léků, 

drobné ceny a sladkosti v soutěžích, táborové akce, sportovního vybavení a další atrakce a jiné nutné i 

méně nutné výdaje pro pestrý program. Cena nezahrnuje dopravu - doprava je individuální. Cena 

rovněž nezahrnuje výlety na jízdné do okolí. 

9. Platba: Platba převodem na účet dle pokynů platební úhrady po potvrzení přihlášky dítěte. 

10. Způsoby přihlášení: Vyplňte prosím formulář přihlášky na našich stránkách. Přijetí přihlášky 

potvrdíme na Váš e-mail a rovněž Vám zašleme výpis údajů, které jste zadali do formuláře.  

Do kdy poslat přihlášku: nejlépe do 1.4.2021.  

12. Stravování: Cena zahrnuje program, dohled vedoucího, zdravotnický dohled a materiální zajištění. 

V ceně jsou zahrnuty obědy na celý týden. (viz restaurace U Milotů) 

13. Doporučené základní vybavení dětí: Běžné táborové vybavení, pláštěnka, sportovní obuv, čepice, 

šátek, plavky, u neplavce kruh nebo rukávky, oblečení do horka i do zimy. Roušku a osobní láhev na 

pití. Doporučené vybavení: menší batoh na výlet, kolo a ochrannou helmy u dětí. Případně vtipnou 

masku na karneval. 

14.Program tábora: 

Rozmanité činnosti, střídající se v kratších časových úsecích. Lehká ochutnávky všeho, co patří 

k zájmovým programům rodinného centra Lodička – tvoření, laser animace, diskotéka, jízda na kole, 

hraní v přírodě, táboráček, soutěže, výpravy, výlety. Každý účastník se zavazuje dodržovat denní řád, 

zvláště časy jídel a společného programu (výlety, vyjížďky na kole, vycházky). Časté pochvaly a odměny. 

Za převzaté dítě ručí programoví vedoucí, a to až do doby opětného předání některému z rodičů.  

15.  Odstoupení od smlouvy pořadatelem: Pořadatel má právo odstoupit od smlouvy a předčasně 

ukončit pobyt dítěte, která hrubě porušuje denní řád a stanovená pravidla  

16. Rodiče berou na vědomí, že akce se mohou účastnit pouze děti zdravé, bez infekční choroby, 

včetně kožní. V případě nařízení „roušek“ vládními zdravotními předpisy je nutno dítě vybavit 3 

rouškami na den. 

17. Pojištění účastníků si zajistí rodiče podle vlastního uvážení. Spolek RC Lodička je úrazově pojištěn 

na základní aktivity, které pořádá. 

18. Identifikační údaje dítěte a rodiče zpracováváme za účelem vedení evidence dítěte. Email a telefon 

zpracováváme za účelem zkontaktování zákonného zástupce. Vše v souladu GDPR na webu. Souhlas s 

pořizováním a použitím fotografií pro účely prezentace na webu a fcb RC Lodička. Svůj souhlas 

(kterýkoliv z výše uvedených) máte právo kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena 

zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

19. Storno přihlášky přijímáme pouze ze zdravotního nebo jiného důvodu pouze písemně - e-mailem, 

co nejdřívěji. 
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