
Mateřská a základní škola Bambi
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM EDUpoint Humpolec
www.edupointhumpolec.cz, www.bambischool.cz

Příměstský tábor 2021
Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro příměstské tábory 2021

1. Přihláškou se zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto všeobecných podmínek. 
Předmětem smlouvy mezi Provozovatelem příměstského tábora a Objednatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na 
příměstském táboře Vzdělávacího centra EDUpoint Humpolec.  Objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný 
zástupce), Provozovatel – Vzdělávání pro budoucnost, z.s. IČO: 09822771

2. Účastníkem dětského příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou a cena byla 
uhrazena v souladu s pokyny Provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let 
(zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění sjednaných smluvních podmínek. Smluvní 
vztah vzniká vyplněním přihlášky na www.edupointhumpolec.cz nebo odevzdáním přihlášky Provozovateli tábora (Lužická 468, 
396 01 Humpolec, Pavlína Jiříková, 603 204 124). Po přihlášení obdrží Objednatel  potvrzovací email se všemi informacemi. 
Tímto okamžikem se stává účastník potvrzeným účastníkem vybraného turnusu příměstského tábora. Nárok na poskytování 
služeb vzniká po zaplacení plné ceny tábora. Pokud se Objednatel rozhodne svoji přihlášku zrušit, oznámí tuto skutečnost na 
tabory@bambischool.cz nebo na tel.: 603 204 124. Doba zrušení tábora ze strany Objednatele je rozhodující pro stornovací 
poplatky, viz. níže. 

3. Příměstský tábor se bude konat v termínech uvedených na straně 1. Zázemí tábora je v budově Vzdělávacího centra EDUpoint 
Humpolec na adrese Lužická 468, 396 01 Humpolec. Součástí tábora jsou výlety a hry v přírodě realizované v okolí budovy, v 
Humpolci a dále dle programu. Program se upravuje na základě aktuálního počasí a rodiče jsou s přesným programem 
seznámeni nejpozději den dopředu. Příměstský tábor je určen pro děti od 5 do 12 let, případně dle domluvy. Každý den je  
připraven program od 8.00 do 16.00. Příchod dětí je nejpozději v 9.00 hodin, vyzvedávání dětí do 17.00 hodin. Vedoucí tábora 
odpovídají za svěřené dítě pouze v době od ranního do odpoledního předání. 

4. Po přihlášení dojde Objednateli na zadaný e-mail faktura se splatností 14 dnů. Pokud nebude faktura uhrazena k datu splatnosti, 
budeme postupovat dle individuální  dohody, může dojít k vyřazení z tábora.

5. Objednatel má právo kdykoliv před zahájením akce zrušit účast na táboře, a to e-mailem nebo telefonicky. Objednateli budou 
účtovány následující stornovací poplatky, které jsou vypočteny z plné ceny tábora:

a. 10 % při zrušení účasti v období mezi 59 až 46 (včetně) dnem před začátkem tábora. 
b. 30 % při zrušení účasti v období mezi 45 až 31 (včetně) dnem před začátkem tábora.   
c. 50 % při zrušení účasti v období mezi 30 až 16 (včetně) dnem před začátkem tábora. 
d. 100 % při zrušení účasti v období mezi 15 až 0 (včetně) dnem před začátkem tábora.  

V případě, že účastník zajistí platícího náhradníka, nebudou storno poplatky účtovány. Případně je možné dohodnout slevu na další 
akce Vzdělávacího centra EDUpoint Humpolec. 

6. Provozovatel má právo zrušit tábor a je povinen toto oznámit všem řádně přihlášeným nejpozději 20 dnů před zahájením 
tábora.  Při zrušení akce z rozhodnutí Provozovatele se vrací účastníkům úhrada v plné výši. Nebude-li možno konat tábor z 
jiného důvodu, např. kvůli epidemiologické situaci, bude účastníkovi vráceno 100 % ceny tábora. 

7. Účastník tábora se zavazuje řídit se během tábora pokyny všech táborových vedoucích, chovat se tak, aby nerušil průběh tábora 
nebo ostatní účastníky, respektoval pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí tábora má právo vyloučit účastníka z části 
programu nebo i z celého programu, tzn. z celého tábora, pokud vedoucí tábora shledá chování účastníka neslučitelné s 
hladkým a bezpečným průběhem tábora. Při vyloučení účastníka z tábora na základě výše popsaných skutečností nevzniká 
Objednateli právo na proplacení nenaplněných služeb.

8. Provozovatel neručí za majetek účastníků  tábora. 

9. Podmínkou přijetí účastníka na tábor je zákonným zástupcem doručená závazná přihláška, zaplacení ceny tábora, předání 
potvrzení o bezinfekčnosti dítěte při nástupu (1. den příměstského tábora) a souhlasu se všeobecnými podmínkami.

10. Objednatel souhlasí s použitím uvedených osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) pro potřeby tábora.
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