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Smluvní podmínky pro letní dětskou rekreační akci KOMETA 2017 

1. Základní ustanovení 

Pořadatel letního dětského tábora KOMETA 2017 (dále jen LDRA) je KOMETA Spolu, s.r.o., se sídlem Chrudim, 

Husova 786, IČ: 27557901, DIČ: CZ27557901. Tábora se mohou zúčastnit děti od 6 do 16 let. Pořadatel přebírá od 

zákonného zástupce dítě na dobu trvání letní dětské rekreační akce KOMETA a na tuto dobu přebírá za dítě 

zodpovědnost. Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání LDRA pouze jeho zákonným zástupcům, 

podepsaným na přihlášce k LDRA, popř.osobě písemně zmocněné zákonným zástupcem, podepsaným na přihlášce 

k LDRA.  

Program tábora je přizpůsoben věku, zdravotnímu stavu a schopnostem dítěte (dle vyhlášky 106/2001 Sb.). 

Děti jsou pro pobyt na táboře pojištěny základním pojištěním pro cesty a pobyt. Pojištění je součástí ceny poukazu. 

2. Cena a platba účastnického poplatku 
Uzávěrka přihlášek je do naplnění kapacity tábora. Účastnický poplatek za jedno dítě činí Kč 4.200,- včetně DPH.  

Odesláním přihlášky je dítě automaticky přijato k pobytu. Přijetí přihlášky Vám vždy potvrdíme SMS zprávou 

nebo emailem. Není tedy nutné zasílat přihlášky doporučenou poštou.  
Pros íme rodiče, aby odes í lán í př ih lášek zbytečně neodkláda l i . Př i  nap lnění kapacity 

tábora j iž nebudeme schopni Vaše dět i př i jmout !  

Úhradu proveďte: 

a) bankovním převodem na č.ú. 3427557901/2010, Fio banka, a.s., variabilní symbol je rodné číslo 

dítěte, (POZOR na změnu bankovního spojení oproti roku 2016!) 

b) fakturou zaměstnavatele (Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto 

možnost se prosím u něho informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. 

Fakturu pro Vašeho zaměstnavatele vystavíme po uvedení jeho adresy a IČ.), 

c) uplatněním zaměstnaneckých benefitů (např. Benefit Management s.r.o., BENEFITY a.s.) 

 

Platbu proveďte nejdéle do 10.června 2017. Po obdržení celé částky pořadatelem je dítě závazně přihlášeno a 

zákonní zástupci obdrží „Registraci“ na LDRA a „Organizační pokyny a informace“. 

3. Storno podmínky, ukončení pobytu 

Rodiče (zákonní zástupci) dětí souhlasí s tím, že převezmou dítě v době trvání LDRA zpět neprodleně po výzvě 

hlavního vedoucího v následujících případech: 

- zhorší-li se zdravotní stav dítěte tak, že léčení nebude vhodné v prostorách areálu rekreačního střediska 

- zjistíme-li, že dítě je těžký enuretik a denně se v noci pomočuje 

- bude-li pro zajištění bezpečnosti dítěte nutný individuální program z důvodu jeho fyzické nebo psychické 

poruchy 

- dítě bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, nebo jiné návykové látky  

- svévolně opustí areál rekreačního střediska 

- bude-li svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný ostatním účastníkům LDRA 

- bude-li účastníku prokázána krádež 

- nebude-li respektovat řád akce a pokyny výchovných pracovníků 

V případě vyloučení dítěte z LDRA z výše uvedených důvodů hradí rodiče nebo zákonný zástupce veškeré náklady 

spojené s ukončením pobytu. Pořadatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku. V případě, že pořadatel 

rozhodne o ukončení pobytu dítěte, zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin. Zákonný 

zástupce se zavazuje odstranit škody nebo uhradit odstranění škod, které účastník způsobí úmyslně. 

Stornovací podmínky se sjednávají následovně: 

Při zrušení přihlášky do 28. června 2017 vrácení celého účastnického poplatku 

Při zrušení přihlášky do 28. července 2017 vrácení 60% z částky. V této době je již zajištěna většina provozních 

nákladů tábora a není tedy možné vrácení celého účastnického poplatku. Je však možno poslat náhradníka na novou 

smlouvu a s ním provést vyrovnání.  

4. Dopravní dispozice, odjezd 

První den tábora 29.7.2017 budou děti přijímány od 16:00 do 18:00 hodin. Poslední den tábora 12.8.2017 

převezměte děti mezi 9:00 a 11:00 hodinou. Dítě lze dovézt do tábora i v jeho průběhu (rodinné důvody, dovolená, 

atd.) Návštěvní den pro rodiče je v neděli 6.8.2017 od 13:00 do 18:00 hodin. V tomto čase je možné děti 

navštívit, přivézt jim čisté prádlo na výměnu nebo si i dítě vyzvednout a odjet s ním mimo tábor. Prosíme, abyste 

striktně dodržovali návštěvní den a nejezdili do tábora v jiné dny. Je možné, že děti budou mimo tábor a Vaše cesta 

by tak byla zbytečná. Vstup do areálu tábora je z hygienických důvodů  Z A K Á Z Á N !    

Využijte možnosti vlastní dopravy dítěte do rekreačního střediska. Máte si tak příležitost prohlédnout prostředí a 

vybavení tábora, popřípadě i získat osobní kontakt s výchovným personálem tábora. Ještě jednou upozorňujeme, že 

v průběhu konání tábora je vstup do areálu zakázán. Podrobný popis cesty bude uveden v „Organizačních pokynech a 
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informacích“, které obdržíte po registraci přihlášky a uhrazení ceny poukazu (popřípadě navštivte naše internetové 

stránky na adrese: www.kometa.cz).   

Dopravu dětí do tábora zajišťujeme pouze z vybraných míst. Předpokládaná nástupní místa jsou: Pardubice, Chrudim 

a Svitavy (místa se mění dle aktuálního zájmu děti – pro platnost nástupního místa nás prosím kontaktujte). Dopravu 

zajišťujeme prostřednictvím autobusů či Českých drah a cena je z těchto nástupních míst součástí ceny poukazu. 

Podrobné informace Vám společně s termíny a nástupními místy včas sdělíme po registraci přihlášky Vašeho dítěte.   

Při odjezdu dětí na LDRA je nutné, aby doprovod dětí odevzdal zástupci pořadatele tyto doklady: 

- průkazka zdravotní pojišťovny (popřípadě její kopii) 

- zdravotní očkovací průkaz (poslední záznam lékaře nesmí být starší než 1 rok!) 

- řádně vyplněnou a podepsanou Registraci (Registraci obdržíte po provedení platby) 

- prohlášení zákonných zástupců dle zák. 258/2000 Sb., §9, odst. 3 (ne starší než 1 den) 

Bez těchto  dok ladů  nemůžeme d í t ě  na  LDRA př i jmout ! ! !  

Léky, které dítě pravidelně užívá, předejte zástupci pořadatele a způsob jejich užívání uveďte písemně ve „Sdělení 

rodičů“, které je součástí „Registrace“. Zástupci pořadatele nahlaste prosím případné informace o závažnějších 

onemocnění dítěte.  

Při příjezdu budou děti vydány pouze jejich zákonným zástupcům, podepsaným na přihlášce k LDRA, popř.osobě 

písemně zmocněné zákonným zástupcem, podepsaným na přihlášce k LDRA.  

 

5. Další informace a organizační pokyny 

Při vybavení dětí upozorňujeme na možnost chladného počasí. Děti budou ubytovány v chatkách a srubech vybavených 

lůžky. Je NUTNÉ vzít vlastní spacák a teplé oblečení na noc. V případě chladného počasí poskytneme dětem 

přikrývky. V chatkách i srubech je elektrické světlo. Děti se budou stravovat v kryté jídelně (viz. Průvodce táborem 

– www.kometa.cz). Podává se snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina a večeře. Na požádání dostane dítě navíc 

najíst kdykoli od budíčku do večerky.  

Zavazadla dětí označte visačkami se jménem a adresou. Doporučujeme dětem vložit do zavazadel i seznam věcí, 

popřípadě jednotlivé věci označit. V táboře není možno dětem prát prádlo ani jiné ošacení. Doporučený seznam věcí 

naleznete v „Organizačních pokynech a informacích“ (obdržíte po provedení platby, popřípadě je možné stáhnout na 

internetových stránkách www.kometa.cz). 

Prosíme, aby jste pečlivě promysleli, zda dáte dítěti na letní dětský tábor mobilní telefon či jiné cenné věci! 

Za ztrátu či případné poškození nemůžeme ručit.V případě mobilních telefonů nejsme ani schopni zajistit 

dobíjení baterie přístroje.  

 

6. Vedení tábora a kontakt 
Provoz tábora zajišťuje kolektiv prověřených a spolehlivých vedoucích. Vedoucí jsou vybíráni jen na základě dobrých 

referencí a našich zkušeností. Samozřejmostí je čistý výpis z rejstříků trestů a lékařské osvědčení. Žádný vedoucí 

není členem jakékoli sekty.  

Hlavní vedoucí jsou držiteli „Osvědčení o absolvování školení hlavních vedoucích“ u organizace oprávněné 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR takováto školení organizovat.   

Dětem vaří kvalifikované kuchařky a o zdraví pečuje zkušený zdravotnický personál. 

Konání tábora je hlášeno na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje – územní pracoviště Svitavy.   

 

Bližší informace:    

www.kometa.cz 

www.facebook.com/detskytaborkometa 
 

Email:   kometa@kometa.cz 

Hlavní vedoucí:  Radek Vízner     

   Husova 786     

   537 01  Chrudim     

Telefon:   602 60 99 77   

 

 

Máte-li jakýkoli dotaz či připomínku, neváhejte nás kontaktovat. Děkujeme! 
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