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I. Organizátor  příměstského tábora (dále jen PT) 

Muzeum čs. opevnění z let 1936 - 1938 Na Kočičáku, z.s. 

Růžová 5220,  

43004, Chomutov 

Odpovědná osoba: Jiří Piramovský 

IČO:22863192 

DIČ:CZ22863192 

a 

Hlavní vedoucí PT: Jiří Piramovský 

IČO: 72588365 

DIČ: CZ8002082462 

  

II.  Místo a čas konání PT 

Tábor probíhá nad městem Chomutovem na katastrálním území města 
Chomutova a obcí Hradečná a Březenec. Jedná se o prostor muzea Na 
Kočičáku - vrchu Strážiště - obce Březenec, viz.mapa. Páteří prostoru je 
prostor muzea čs.opevnění z let 1936 - 1938 "Na Kočičáku", naučné stezky a 
okolních lesů a pastvin.   

Každý táborový den začíná v 8:00 a končí 16:00. Příchody dětí v rozmezí od 
7:30 - 8:00 a odchody od 16:00 do 16:30. 

Předávání dětí probíhá v muzeu čs.opevnění z let 1936 – 1938 „Na 
Kočičáku“ (nebo dle individuální domluvy)              

GPS: 50.4701917N, 13.4039036E 

Tábory probíhají za každého počasí.  

Program je přizpůsoben počasí. Při nepříznivém počasí budou využity  
velkokapacitní stany. 

  



  

III. Vysvětlení pojmů 

1. Zákonný zástupce 

Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti dle § 31 a 
následujícího Zákona o rodině. Pouze zákonný zástupce může za 
zájemce/účastníka příměstského tábora jednat (přihlásit, odhlásit, předat, 
převzít apod.). S žádnými jinými osobami nebude organizátor PT jednat a 
neumožní jim k účastníkovi tábora přístup. 

  

2. Osoba zastupující zákonného zástupce 

Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči organizátorovi PT 
na jinou osobu, musí tento projev vůle učinit písemně. Tento dokument  
musí obsahovat zcela jasnou identifikaci zastupující osoby včetně 
kontaktních údajů, výčet činností, ke kterým je zastupující osoba oprávněna 
(př. pouze převzetí účastníka PT v určitý den apod.), místo a datum sepsání 
dokumentu, vlastnoruční podpis zákonného zástupce i osoby zastupující 
zákonného zástupce. 

  

3. Zájemce o příměstský tábor 

Zájemcem o PT je dítě, jehož zákonný zástupce dal zřetelně najevo zájem, 
aby se zúčastnilo příměstského tábora (předběžně se přihlásil např. 
telefonicky, e-mailem apod.). Nejmladším zájemcem se může stát dítě, které 
nejpozději v den zahájení PT dovršilo věku 8-mi let. Pouze organizátor tábora 
může rozhodnout o přijetí mladšího dítěte. Má-li  zájemce nařízený lékařem 
nějaký zvláštní režim (např. pohybový, dietní apod.), je zákonný zástupce 
povinen tuto skutečnosti včas oznámit a zkonzultovat s hlavním vedoucím. 
Zájemce, jehož zákonný zástupce podal přihlášku, ale neuhradil cenu PT v 
plné výši v daném termínu, je považován za nepřihlášeného. 

  

4. Účastník příměstského tábora 

Účastníkem se zájemce stává až po odevzdání řádně vyplněné a zákonným 
zástupcem podepsané přihlášky a zaplacení celé ceny příměstského tábora. 
Účastníkem se může stát pouze zájemce, který splňuje veškeré podmínky PT, 
zejména podmínky věkové, zdravotní a fyzické zdatnosti a má veškeré 
vybavení pro PT, jak je uvedeno v pokynech. Povolit výjimku může pouze 
hlavní vedoucí PT. 

 

5. Zodpovědná osoba 

Hlavní vedoucí PT je zodpovědnou osobou, která od zákonného zástupce 
(osoby pověřené zákonným zástupcem) přebírá účastníka tábora při zahájení 
a zase jej předává při ukončení PT. Zahájení i ukončení PT se koná v areálu 
Muzea Na Kočičáku, není-li předem dohodnuto jinak.  
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IV. Povinnosti a práva organizátora  

Organizátor je povinen 

1.Informovat zákonného zástupce nejméně 1 týden před zahájením PT o 
přesném termínu, místu konání, programu tábora, potřebném vybavení 
a  předat kontakt na hlavního vedoucí a na další instruktory tábora. 
Informace mohou být poskytnuty emailem, telefonicky nebo zveřejněny 
na webových stránkách www.kocicak.cz 

2. Zajistit pro konání příměstského tábora dostačují personální obsazení. 

3. Po celou dobu konání tábora maximálně dbát na bezpečnost a ochranu 
zdraví účastníků i personálu tábora. V případě úrazu či jiné zdravotní 
nevolnosti v průběhu konání PT je organizátor povinen zajistit 
ošetření/poskytnout první pomoc, doprovod k lékaři a dále je povinen o 
vzniklé situaci neprodleně informovat zákonného zástupce(osobu zastupující 
zákonného zástupce) 

 

4. Vést Knihu docházky. 

 

5. Vést Knihu úrazů/zdravotní deník (archivovat ji 6 měsíců po skončení PT). 

6. Vydat zákonnému zástupci po skončení tábora potvrzení o účasti na 
příměstském táboře, požádá-li jej o to zákonný zástupce (potvrzení pro 
potřeby příspěvku zaměstnavatele, sociálního příspěvku apod.) 

 

Organizátor má právo 

1.Nepřijmout na příměstský tábor zájemce, který nesplňuje podmínky pro 

přijetí (zejména zdravotní stav, věk) 

2.Nepovolit nástup na tábor účastníkovi, který sice veškeré podmínky pro   

přijetí splnil, ale tyto se k termínu zahájení tábora změnily tak, že se účastník 

stal neschopným se tábora zúčastnit (změna zdravotního stavu, úraz, 

účastník přišel do styku s infekcí apod.) 

3. Zrušit účast během tábora účastníkovi, u kterého se podmínky změnily 

natolik, že není nadále schopen účasti na PT (změna zdravotního stavu 

psychického stavu, úraz, chování). 

4. Nahradit zájemce o PT,který v daných termínech neučinil všechny 
potřebné úkony k tomu, aby se stal účastníkem tábora, jiným 
zájemcem(např. nedodal přihlášku, neuhradil cenu). 
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V. Zodpovědnost organizátora za účastníka příměstského tábora 

1.Organizátor je za účastníka PT plně zodpovědný pouze v době trvání PT, tj    

v době od zahájení po ukončení PT. 

2.V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a 

ukončení tábora, protože je nemohl předvídat, je organizátor za účastníky 

nadále zodpovědný, až do doby předání zákonnému zástupci (osobě 

zastupující zákonného zástupce). 

3. Na příměstský tábor nosí účastník pouze věci potřebné. Nedoporučuje se 
dávat dětem cennosti, šperky, větší finanční obnos ani mobilní 
telefony/tablety. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za ztrátu věcí, které 
jsou zde uvedeny.  

VI. Povinnosti a práva zákonného zástupce 

Zákonný zástupce je povinen 

1. V termínu daném organizátorem podat řádně vyplněnou závaznou 
přihlášku a cenu tábora v plné výši uhradit. 

2. Každý den zajistit předání a převzetí účastníka PT osobně nebo osobou 
zastupující zákonného zástupce. 

3. Neprodleně informovat organizátora o všech změnách týkajících se 
účastníka (zdravotní stav, kontakt s infekcí). 

4. Být po celou dobu konání příměstského tábora k zastižení na telefonním 
čísle, které uvedl v přihlášce. 

5. Poskytnout dítěti adekvátní oděv a obuv k danému ročnímu období a 
prostředí ve které se PT koná. 

Zákonný zástupce má právo 

1. Na zrušení přihlášky účastníka a vrácení celé uhrazené částky, v případě, 
že organizátor nesplnil zásadní avizované podmínky (např. změna termínu 
tábora). 

2. Na vrácení celé uhrazené částky, dojde-li ke zrušení tábora ze strany 
organizátora z jakýchkoliv důvodů.  

VII.  Táborová dokumentace 

Povinnou dokumentaci tvoří závazná přihláška, průkaz zdravotní pojišťovny, 
který lze odevzdat hlavnímu vedoucímu při zahájení tábora, provozní řád. 
Zákonný zástupce na závazné přihlášce stvrzuje svým podpisem, že četl 
tento provozní řád a že proti němu nemá výhrady. 

VIII. Strava a pitný režim 

Organizátor zajišťuje na příměstském táboře stravu 3x denně (dopolední 
svačina, oběd, odpolední svačina) včetně celodenního pitného režimu. Od 
účastníka je požadováno mít vlastní plastovou lahev na pití. Organizátor je 
povinen zajistit vyváženou a vhodnou stravu tak, aby byla ve shodě s 
hygienickými předpisy. Při podávání stravy musí každé dítě mí vlastní ešus, 
příbor, lahev na pití a hrnek na čaj.  
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IX. Vratky a storno poplatky 

1. 100% vratka ceny příměstského tábora se uplatňuje při řádném 
odhlášení účastníka zákonným zástupcem (telefonicky, emailem) a to 
nejméně 7 dní před zahájením tábora. 

2. Při odhlášení účastníka po tomto termínu nebo při dřívějším ukončení 
tábora účastníkem si organizátor vyhrazuje právo na storno poplatek ve 
výši 100%. 

3. Možnost vratky ceny lze uplatnit pouze ze zdravotních důvodů s 
potvrzením od lékaře a za podmínky odhlášení dítěte (telefonicky). 
Onemocní-li dítě v průběhu PT a bude-li řádně odhlášeno včetně doložení 
lékařského potvrzení, vratka bude vypočtena na dny, po které se dítě 
tábora neúčastní. 

4. Vyzvedne-li si zákonný zástupce své dítě v průběhu dne (z jakýchkoliv 
důvodů), nemá nárok na vrácení poměrné částky z tohoto dne. 

  

X. Závěrečné ustanovení 

Shromážděné osobní údaje slouží pouze pro registraci účastníka PT, pro 
případný výkon zdravotní péče apod. Zákonný zástupce či osoba zastupující 
zákonného zástupce bere na vědomí, že účastník PT bude v rámci táborové 
činnosti fotografován. Pořízené fotografie budou archivovány a budou 
sloužit výhradně pro prezentaci a propagaci činnosti organizátora. 
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