
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY, STORNOVACÍ PODMÍNKY A 

TÁBOROVÝ ŘÁD 
Platné pro letní dětský tábor 2023. 

 

 

Smluvní podmínky, stornovací podmínky a táborový řád upravují vztahy mezi účastníky, jejich zákonnými zástupci a 
organizátorem.  
 
 
Vymezení pojmů: 

- táborem se rozumí letní dětský tábor (dále jen LDT) 
- účastníkem se rozumí nezletilý, bez plné svéprávnosti, který se účastní nebo má zúčastnit LDT 
- není-li uvedeno jinak, nebo nevyplývá-li z povahy něco jiného, jedná účastník prostřednictvím svého zákonného zástupce 
- zákonným zástupcem je zletilá, plně svéprávná osoba zastupující účastníka z důvodu jeho nesvéprávnosti na základě 

zákonného zastoupení  
- zákonný zástupce je solidárně odpovědný za nároky vůči účastníkovi, kterého zastupuje 
- organizátorem LDT je EasyCamps s.r.o., Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 09112294 

 
 
Program tábora: 

- program tábora je zveřejněn na www.easycamps.cz 
- na adrese www.easycamps.cz je zveřejněno taktéž místo konání tábora, termín konání a další informace 

 
 
Organizátor: 

- organizátor zajišťuje program tábora a zprostředkovává ubytování, stravování, pitný režim, výchovný a zdravotnický 
personál a noční dohled 

- organizátor nezajišťuje jiné plnění a služby, než které vyplývají z programu tábora, těchto podmínek a smlouvy 
 
 
Přihlášení na tábor: 

- přihláška na tábor je přístupná ze stránek www.easycamps.cz  
- přihlášku na tábor může podat účastník zastoupený zákonným zástupcem 
- podáním přihlášky na tábor žádá účastník organizátora, aby účast na táboře pro účastníka rezervoval ve vybraném 

termínu 
- potvrzením přihlášky organizátorem vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a zákonným zástupcem účastníka 
- závazná rezervace místa na táboře ve zvoleném termínu vzniká až po uhrazení zálohy ve výši 50% z celkové ceny tábora 

 
 
Cena a platební podmínky: 

- cena tábora je uvedena na stránkách www.easycamps.cz, případně stránkách obchodních partnerů 
- zálohu ve výši 50% z celkové ceny tábora je nutné uhradit do 14 dnů od obdržení potvrzení o přihlášení na tábor 
- doplatek je nutné uhradit nejpozději do 29.6.2023 
- při registraci na tábor po 30.6.2023 je nutné uhradit celou částku nejpozději do 7 dnů od obdržení potvrzení o přihlášení 

na tábor nebo nejpozději 1 den před zahájením tábora (platí varianta, která nastane dříve) 
- organizátor si vyhrazuje právo na změnu ceny tábora a to v případě, že dojde k závažným cenovým změnám na trhu nebo 

legislativním opatřením, která mají přímý dopad na náklady organizátora (tuto změnu organizátor bez zbytečného 
odkladu sdělí účastníku prostřednictvím jeho zákonného zástupce) 

- při zvýšení ceny za tábor má právo účastník, prostřednictvím zákonného zástupce, odstoupit od uzavřené smlouvy 
(odstoupení musí účastník učinit elektronicky na adresu info@easycamps.cz nebo písemně na adresu sídla organizátora), 
a to do 7 dnů od oznámení změny cen 

- všechny uváděné údaje o dnech jsou v těchto podmínkách chápány jako kalendářní 
 
 
Číslo účtu pro platbu za tábor: 

- účastník obdrží zálohovou fakturu od organizátora s uvedením všech údajů dle zákona, včetně čísla účtu a 
variabilního symbolu 
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Změna podmínek tábora: 
- v závažných a odůvodněných případech může organizátor změnit termín, místo pobytu, program, případně tábor zrušit 
- pokud účastník, zastoupený zákonným zástupcem, se změnou nesouhlasí, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 7 dnů 

od sdělení změn některých podmínek tábora organizátorem 
- každá změna podmínek, jakož i nesouhlas účastníka zastoupeného zákonným zástupcem s nimi, musí být vyjádřena 

písemně nebo elektronicky na adresu info@easycamps.cz  
- uhrazené části ceny tábora se organizátor zavazuje vrátit účastníkovi v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) 
- všechny uváděné údaje o dnech jsou v těchto podmínkách chápány jako kalendářní 

 
 
Nástup na tábor a odjezd z tábora: 

- nastoupit na tábor může účastník přímo v místě tábora nebo na svozových zastávkách autobusové dopravy zajišťované 
organizátorem  

- při nástupu musí účastník odevzdat táborovému vedoucímu vyplněné a podepsané dokumenty (bezinfekčnost, lékařské 
potvrzení, táborový řád), v případě cesty do zahraničí souhlas zákonného zástupce s vycestováním. Pokud dokumenty 
účastník neodevzdá na místě či u autobusu, nebude přijat na tábor. 

- účastník k odjezdu z tábora může využít autobusové dopravy nabízené organizátorem nebo účastníka vyzvedne zákonný 
zástupce. Pokud zákonný zástupce pověří jinou osobu vyzvednutím účastníka z tábora je nutné odevzdat táborovému 
vedoucímu vyplněný formulář o této skutečnosti. 

 
 
Účast na táboře: 

- účastník se zavazuje řídit pokyny pro účastníky 
- zákonný zástupce je povinen dát účastníkovi náležité pokyny v souladu s těmito podmínkami a táborovým řádem 
- účastník, který v průběhu tábora nerespektuje program, případně nedodržuje nebo nesplňuje podmínky tábora, může 

být z tábora vyloučen, přičemž nemá nárok na náhradu za nevyužité služby 
- odvoz z místa tábora zajistí v takovém případě zákonný zástupce účastníka na své náklady 
- účastník nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou 
- zákonný zástupce zodpovídá za stav účastníka při nástupu na tábor. Tábora se nesmí účastnit účastník nemocný nebo v 

obdobném stavu hrozícím infikací ostatních účastníků. 
- účastník je povinen předem oznámit speciální režim vyžadující jeho zdravotní stav, který mu dovoluje se tábora zúčastnit, 

avšak vyžaduje speciální přístup 
- účastník odpovídá za škody jím způsobené. Zákonný zástupce je povinen nahradit společně a nerozdílně škody, které 

účastník způsobil nedodržením pokynů organizátora nebo excesem z běžného věku účastníka odpovídajícího chování. 
 
 
Odstoupení od smlouvy účastníkem: 

- účastník zastoupený zákonným zástupcem má právo před nástupem na tábor jednostranně od smluvního vztahu s 
organizátorem odstoupit  

- organizátor je povinen vrátit uhrazené části ceny tábora snížené o stornovací poplatky na účet, ze kterého byly poukázány 
 
 
Pojištění: 

- pojištění účastníka není zahrnuto v ceně tábora a není plněním organizátora 
- pojištění účastníka lze s organizátorem sjednat individuálně 

 
 
Ošetření a léčba: 

- zákonný zástupce účastníka souhlasí s poskytováním zdravotní péče účastníkovi a informací o zdravotním stavu účastníka 

hlavnímu vedoucímu a zdravotníkovi tábora, v době konání tábora, a to ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 

Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů a určuje je tímto osobou, na jejíž přítomnost má účastník právo 

při poskytování zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 28 odst. 3 písm. e) bod 1. 

- zákonný zástupce účastníka souhlasí s tím, aby v případě potřeby byla účastníkovi v době konání akce poskytnuta akutní 

péče ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách bez souhlasu zákonného zástupce dle rozhodnutí 

lékaře. 

- zákonný zástupce účastníka bere na vědomí, že v případě potřeby (určí tak lékař) se bude muset bezodkladně dostavit 

do příslušného zdravotnického zařízení k udělení souhlasu s poskytnutím zdravotnických služeb účastníkovi a zavazuje 

se poskytnout v této věci veškerou potřebnou součinnost 

- zákonný zástupce účastníka prohlašuje, že v případě zvláštních okolností, zejména onemocnění účastníka, zajistí jeho 

bezodkladný individuální odvoz z místa konání akce před stanoveným termínem ukončení akce 
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Náklady na ošetření a léčbu: 
- pokud organizátorovi vzniknou náklady za převoz k ošetření, za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. horskou službou) 

nebo zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka či obdobné náklady, vzniklé v důsledku 
chování účastníka v rozporu s podmínkami tábora, je účastník povinen uhradit organizátorovi vzniklou škodu 

- náklady za ošetření poskytnuté zdravotníkem organizátora nebudou účastníkovi účtovány (jsou součástí ceny za tábor) 

 
 
Reklamace: 

- vadné plnění organizátora je účastník oprávněn reklamovat  

- účastník je povinen vadu reklamovat bezodkladně u hlavního vedoucího tábora 

- organizátor je povinen řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, sjednat okamžitou nápravu 

- v případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu tábora, je účastník oprávněn uplatnit reklamaci tábora 

ihned po návratu z tábora, avšak nejdéle do 7 dnů od posledního dne turnusu tábora, kterého se účastník účastnil, 

písemně nebo e-mailem na adresu organizátora 

- organizátor je povinen reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, 

od podání reklamace 

- všechny uváděné údaje o dnech jsou v těchto podmínkách chápány jako kalendářní 

 
Pořizování fotografií, audio a video záznamů: 

- zákonný zástupce účastníka uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů účastníka během tábora a 

souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách organizátora a s jejich použitím k propagačním 

účelům organizátora 

 

Písemnosti osobní povahy 
- organizátor prohlašuje, že písemnosti osobní povahy, stejně tak i podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové 

záznamy týkající se účastníka a zákonného zástupce účastníka, zpracovává a uchovává dle platné úpravy evropského 
zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation.  

- organizátor se zavazuje umožnit zákonnému zástupci účastníka provádět opravy zmiňovaných osobních údajů a na jeho 
žádost tyto údaje odstranit 

 
 
Všeobecná ustanovení: 

-  vyplněním přihlášky bere zákonný zástupce účastníka na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami 
-  zákonný zástupce účastníka stvrzuje přihláškou, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje 
-  zákonný zástupe účastníka souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších údajů v souladu se zákonem 

č.101/2000 Sb. pro potřeby organizátora 

-  organizátor se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje třetí straně 

 

Pohyb účastníka: 
- účastník tábora se pohybuje pouze v táborovém areálu, opustit ho smí pouze pod dohledem vedoucího 

- účastník se pohybuje pouze v předem vymezených prostorách a vstup do zázemí areálu mu je zakázán 

- návštěvy cizích pokojů jsou povoleny pouze se souhlasem všech ubytovaných v těchto pokojích 

- při koupání nevstupuje účastník do vody bez předchozího souhlasu vedoucího 

 

Chování účastníka: 
- účastník tábora se chová ohleduplně k přírodě a nepoškozuje ji, dodržuje pořádek a čistotu v táborovém areálu i jeho 

okolí 
- účastník tábora je povinen dodržovat účinné zákony a předpisy ČR 
- účastník tábora se ke všem ostatním táborovým účastníkům chová ohleduplně, slušně, s pochopením, zdržuje se 

vulgarismů a násilného chování 
- účastník tábora se chová tak, aby neohrozil zdraví své a ostatních účastníků tábora 
- je výslovně zakázáno fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora, používat cizí předměty bez svolení 

vlastníka, užívání alkoholu, drog, omamných látek, cigaret a zbraní 
- je výslovně zakázáno přivézt si na tábor zbraně, nože, zápalná zařízení a tyto používat 



- účastník tábora si může přivézt mobilní telefon, notebook, videokameru a jiné cennosti, avšak pouze na vlastní 
odpovědnost 

- účastník tábora pečuje o svěřené vybavení a využívá je pouze k jeho danému účelu, poškození nebo ztrátu svěřeného 
vybavení ihned hlásí vedoucímu 

- účastník tábora nesmí majetek a vybavení areálu svévolně využívat 
- úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí účastník tábora nebo jeho zákonný zástupce uhradit 

 
 
Činnost na táboře: 

- účastník dodržuje denní režim, řídí se pokyny vedoucích, nemaří svévolně táborové činnosti jednotlivcům ani skupinám, 
svévolně neopouští areál a chová se dle všech zásad slušného chování  

 
 
Stravování a péče o zdraví: 

- na výdej stravy chodí účastníci tábora ve skupinách pod dohledem vedoucích 
- účastníci tábora stravu z jídelny nevynáší 
- účastník tábora dbá na dodržování pitného režimu 
- při venkovních aktivitách nosí účastník tábora pokrývku hlavy 
- jakékoli zranění nebo zdravotní obtíže hlásí účastník tábora ihned vedoucímu a zdravotníkovi 
- účastník tábora chrání zdraví své a ostatních a dodržuje základní hygienické návyky  

 
 
Osobní věci a cennosti: 

- za ztrátu peněz a cenností, které si účastník tábora neuložil u vedoucího, nenese organizátor žádnou odpovědnost 
- za poškození cenností nenese organizátor žádnou odpovědnost 
- organizátor tábora doporučuje cennosti zanechat doma 

 
 
Závěrečná ustanovení: 

- hrubé porušení táborového řádu účastníkem, znamená okamžité vyloučení účastníka z tábora bez náhrady 
- s těmito podmínkami a táborovým řádem seznámí zákonný zástupce účastníka tábora a stvrzuje to níže svým podpisem 

 

 
 
V Praze dne 1.1.2023. 
 
 

Mgr. M. Izakovič 
CEO 

 
 

 

 

 

 

 

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ÚČASTNÍKA:  ………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
Organizátorem táborů EasyCamps je společnost EasyCamps s.r.o., Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

IČ: 09112294. 


