
PROVOZNÍ ŘÁD a SMLUVNÍ PODMÍNKY 

Letní příměstské tábory 
Bc. Barbora Procházková, Na Hlinách 16, 182 00  Praha 8 

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY PŘÍMĚSTKÉHO TÁBORA 

  

Platnost od 31. 8. 2022 

I. Přihláška a zahájení na tábor: 

1) Dítě (účastník) je přihlášeno na letní příměstský tábor/pobytový tábor po doručení písemné 

Přihlášky, Provozního řádu & smluvních podmínek, Potvrzení od lékaře a po uhrazení předepsané 

částky za letní příměstský tábor (dále jen LPT).  

Ostatní potřebné dokumenty stačí předat při prvním dnu nástupu. Veškeré dokumenty musí být 

řádně a čitelně vyplněny, údaje v nich obsažené úplné a pravdivé a musí být podepsány zákonným 

zástupcem dítěte. Každou změnu je potřeba neprodleně ohlásit.  

 

2) Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný 

zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních 

podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti 

okamžikem registrace-přihlášení a uhrazením úplaty zákonného zástupce na přihlášce na 

příměstský/pobytový tábor. 

 

3) Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně 

plynou z toho provozního řádu a smluvních podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem 

příměstského tábora/pobytového tábora a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte 

na příměstském táboře/pobytovém táboře. 

 

Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce) 

Provozovatel – Bc. Barbora Procházková, Na Hlinách 16, 182 00  Praha 8 (dále jen provozovatel) 

 

4) Částka za LPT je splatné jednorázově nebo formou zálohy (1.000Kč) a doplatku. Termín a 

podmínky platby jsou zaslány zájemci o LPT na jím uvedenou emailovou adresu. Pokud do 

posledního dne splatnosti nebude částka uhrazena, je toto považováno za storno rezervace.  

 

5) Uhrazená záloha (1.000Kč) je nevratná! 

 

6) Místo konání LPT: Areál MŠ Liška Bystrouška, Zdibsko 163, 250 67  Klecany – Zdibsko. 

 

 

 

http://raftacek.cz/informace/provozni-rad/


II. Cena LPT zahrnuje 

Kvalifikovaný dozor, program, celodenní vyváženou stravu, pitný režim, veškerý potřebný materiál, 

pobyt v přírodě s kontaktem se zvířaty. 

 

III. Povinnosti pořadatele LPT 

1) Děti mají zajištění celodenní kvalifikovaný dohled osobami, které jsou způsobilé na práci 

s dětmi.  

 

2) Pro děti je připraven týdenní tematický program, na jehož konci děti vždy dosáhnou určitého 

cíle – najdou poklad, vyhrají Olympiádu, připraví divadelní představení, osvojí si sportovní 

návyky, atp. Na konci pobytu je pro děti připravena drobná odměna. 
 

3) Pro děti je zajištěna celodenní strava a pravidelný pitný režim. Obědy jsou dováženy 

společností Bionea, svačinky si zajišťujeme vlastními silami. Vše je v režimu zdravého 

stravování s vysokým podílem ovoce a zeleniny (převážně vlastní úrody).  
 

4) Děti tráví celý den venku, za nepříznivého počasí je k dispozici altán 8x8m.  
 

5) Děti mají k dispozici kvalitní sociální zázemí v prostorách MŠ. 
 

6) Pořadatel není povinen převzít od zákonného zástupce medikaci s rozpisem dávkování a léky 

dítěti aplikovat. Takové dítě se nemůže účastnit LPT. 

IV. Povinnosti zákonného zástupce 
 

1) Zákonný zástupce je povinen předat dítě včas – do 8:30 a vyzvednout ho do 17:00 (příměstský 

tábor). Každá další započatá půlhodina po 17:00 se účtuje částkou 150Kč/30min.  

Předání a vyzvednutí dětí u pobytových táborů je specifikováno v Informačním emailu.  

 

2) Zákonný zástupce je povinen zajistit dítěti dostatek oblečení, příp. dalších náležitostí, dle 

pokynů personálu – například v případě výletu, atp. 
 

3) Zákonný zástupce je povinen předat dítě zdravé. V případě, že se nemoc projeví v průběhu 

dne, je povinen ho bezodkladně vyzvednout.  

 

4) Účastník příměstského/pobytového tábora (dále jen LPT) je povinen dodržovat 

pobytový/provozní řád, režim dne a pokyny instruktorů/vedoucích. Především pak pokyny 

týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků. Účastník je povinen zdržet se chování, které může 

poškozovat ostatní účastníky LPT. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem 

se pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník LPT je 

povinen šetřit majetek v místě pobytu. V případě poškození či rozbití zařízení dítětem jsou 

rodiče povinni zajistit finanční náhradu po dohodě s hlavním vedoucím. 

 

 



5) Zákonný zástupce je povinen před nástupem na LPT seznámit dítě přiměřeným způsobem 

s daným řádem a to zejména s následujícími body: 

 Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích/instruktorů objekt či prostory. Při 

veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od 

skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa. 

 Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích. 

 Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit 

vedoucímu. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky vitamíny), vlastní léky 

je nutné oznámit hlavnímu vedoucímu. 

 Základy slušného chování – Děti by měli užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, 

poděkování) a neužívat sprostá slova. 

 Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou 

osobu (vedoucí). 

 

6) Vedení upozorňuje, aby účastník pobytového LPT nenosil s sebou drahou elektroniku, telefon, 

tablet, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže 

zodpovídat za případné ztráty/zničení.  

Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, organizátor Bc. Barbora Procházková, Na 

Hlinách 16, 182 00  Praha 8 neodpovídá za ztrátu věcí dítěte. Pokud bude mít dítě telefon, smí 

jej použít pouze ve vyhrazený čas a po dohodě s hlavním trenérem. 

 

V. Storno podmínka a odhlášení z LPT: 

1) Odhlášení z tábora je potřeba provést písemně na barbora@skolkabystrouska.cz.  

 

2) Storno podmínky: 
 

a) Je-li dítě odhlášeno více jak 60 dnů před zahájením LPT, bude plátci vrácena částka: 

Cena tábora – 1.000Kč = částka vrácená plátci. 

b) Je-li dítě odhlášeno alespoň 31 dnů před zahájením LPT, bude plátci vrácena částka: 

Cena tábora – 1.500Kč = částka vrácená plátci. 

c) Je-li dítě odhlášeno z LPT později, nejdéle však do tří dnů po jeho zahájení, bude plátci 

vrácena pouze včas omluvená strava, jelikož se již nepodaří uvolněné místo nahradit. 
 

d) V případě nemoci je možné si LPT nahradit, pokud pořadatel najde volné místo na jiném 

LPT, za poplatek 150Kč. Termín náhrady je možný po dohodě na info@skolkabystrouska.cz 

nebo 737 266 641.  

 

mailto:barbora@skolkabystrouska.cz
mailto:info@skolkabystrouska.cz


IV. Organizační pokyny 

1) Časový harmonogram dne (příměstský tábor): 

  7:30 -   8:30 - příchod 

  9:00 - 12:00 - dopolední program  

12:00 - 12:30 - oběd 

12:30 - 13:30 - odpočinek 

14:00 - svačina 

14:30 - 16:30 - odpolední program 

do 17:00 – odchod 

 

Možnost vyzvedávání 12:30 – 13:30 nebo pak od 16:30 a dále. Jiné časy po dohodě, aby nebyl 

narušován program pro děti. 

 

Pro pobytové tábory bude harmonogram upřesněn v Informačním emailu, nebo na www. 

 

2) Koňský tábor - každé dítě tráví na koni minimálně 30 min. denně. Případně déle.  Záleží na 

fyzických schopnostech. V dalších částech dne probíhají teoretické lekce, kdy probíhá teorie „u 

stolu“, práce s koněm ze země. Součástí výcviku je i vyčesání koní, sedlání koní, čištění kopyt, 

atp. Další části dne jsou vyplněny hrami, aj.  

 

Ostatní tábory – náplní tábora nejsou jízdy na koni, ale je možné děti budou voženy v rámci 

LPT. 

 

Intenzivní kurz jízdy na koni - každé dítě tráví na koni minimálně 45 min. denně. Případně déle.  

Záleží na fyzických schopnostech. V dalších částech dne probíhají teoretické lekce, kdy probíhá 

teorie „u stolu“, práce s koněm ze země. Součástí výcviku je i vyčesání koní, sedlání koní, 

čištění kopyt, atp. Další části dne jsou vyplněny hrami, aj.  

 

Život na farmě - každé dítě tráví na koni minimálně 30 min. denně. Případně déle.  Záleží na 

fyzických schopnostech. V dalších částech dne probíhají teoretické lekce, kdy probíhá teorie „u 

stolu“, práce s koněm ze země. Součástí výcviku je i vyčesání koní, sedlání koní, čištění kopyt, 

atp. Další části dne jsou vyplněny hrami, aj.  
 

3) S ohledem na bezpečnost dětí sedících na koni jsou účastníci LPT (i jejich doprovod) povinni 

dbát pokynů trenéra a řídit se pokyny tohoto Provozního řádu.  

 

Pokud instruktor uzná, že dítě není schopno samostatné jízdy na koni, tréninky tomuto dítěti 

budou z důvodu bezpečnosti ukončeny.  
 

4) Psům, i jiným zvířatům, je vstup do prostor areálu školky Liška Bystrouška zakázán.  
 

5) V prostorách areálu školky Liška Bystrouška je zakázáno kouřit. Kuřáci mohou využít prostory 

k tomu vyhraněné – dvůr autoservisu (je zde hnědý koš s popelníkem).  
 

6) Žádáme účastníky LPT, aby zahradu udržovali v čistotě (popelnici naleznete u hlavního 

vchodu).  



 

7) Koně ani jiná domácí zvířata NEKRMIT! Dostatečně se o ně staráme a krmením jim můžete 

ublížit! Stejně tak není dovoleno se zvířaty jakkoliv manipulovat.  
 

8) Za veškeré cenné předměty, v případě jejich ztráty a odcizení, nepřebírají instruktorky ani 

školka Liška Bystrouška žádnou odpovědnost. 
 

9) Poslední den LPT budou mít děti malou ukázku pro rodiče. Čas bude upřesněn instruktorkou.  
 

10) Při uzavření letních příměstských táborů z důvodu vyšší moci (COVID, počasí, atp.), vyvine 

provozovatel maximální snahu k zajištění Lpt v jiném místě, ovšem v těsné blízkosti. 
 

Pokud se pořadateli nepodaří zajistit provoz LPT v jiném místě, s jiným personálem, nebo to 

situace nedovolí, vyvine maximální úsilí k navrácení plné částky za uhrazený tábor. Pokud 

nebude schopen vrátit plnou částku, zbylé finance budou převedeny na příští rok, jako záloha.  
 

Pořadatel doporučuje připojištění storna LPT z důvodu nemoci dítěte. Pojistku je 

třeba sjednat v den úhrady LPT a tuto možnost zajišťuje například Evropská 

pojišťovna. Určitě i další pojišťovny, ale s touto máme osobní zkušenost. Pojištění funguje 

stejně, jako pojištění dovolené pro případ, že před dovolenou onemocníte.  

 

 

 

V Praze dne 31.8.2022 

 

 

 

 

 

Odesláním závazné přihlášky z www.skolkabystrouska.cz prohlašuji, že jsem si Provozní 

řád řádně přečetl a veškeré jeho body beru plně na vědomí. 

http://www.skolkabystrouska.cz/
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