
Příloha přihlášky dítěte na letní
příměstský tábor 2022 

pro starší děti
v Centru volného času Mozaika Klimkovice

Jméno a příjmení dítěte: ....................................................................................

Název tábora: 

Termín: 

               

1. Provoz a program příměstského tábora

1.1. Provozní doba tábora je od 8:00 do 16:00 hod. 

Místo konání: CVČ MOZAIKA Klimkovice, Komenského 112, 742 83 Klimkovice    

1.2. Dítě přichází na tábor v 8:00       samo – v doprovodu *

       Dítě odchází z tábora v 16:00     samo – v doprovodu *

*prosím, nevyhovující škrtněte

1.3. Omluvy nepřítomnosti dítěte nahlašuje rodič telefonicky na tel. čísle 

hlavního lektora tábora (bude zasláno e-mailem přihlášeným)

1.4. V průběhu tábora jsou děti hodně na zahradě, na výletech do okolí Klimkovic 

i jiných míst.

1.5 MOZAIKA zajišťuje obědy – v restauraci/školní jídelně a pitný režim.

Děti si nosí své svačiny z domova – doporučujeme dopolední i odpolední.

Mé dítě má – nemá omezení ve stravě* (*prosím, nevyhovující škrtněte)

pokud má – uveďte prosím jaké..................................................……………..

1.6. Děti mají vhodné oblečení – pro vnitřní i vnější aktivity, přezůvky

dovnitř, pevnější obuv do sálu (např. tenisky), obuv na zahradu, láhev  

na pití, pláštěnku, batůžek, náhradní ponožky, přikrývku hlavy, plavky a ručník na 

vodní hry. Věci si mohou v průběhu tábora nechávat v šatně MOZAIKY.

1.7. Doporučujeme, aby mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci 

(např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti na tábor nebraly. V případě ztráty za 

věci neručíme.

1.8. Zavazuji se uhradit případné škody na zařízení CVČ MOZAIKA Klimkovice, 
které účastník tábora uvedený v přihlášce způsobí v době pobytu na táboře svou 
neukázněností, o těchto škodách bude vždy pořízen zápis v písemné podobě. 
Škodu uhradím na místě oproti příjmovému dokladu.

2. Práva a povinnosti provozovatele

2.1. Provozovatel se zavazuje zajistit péči v souladu s potřebami dítěte v 

bezpečném prostředí.

2.2 Pečující osoba není povinna přijmout dítě, které jeví známky infekčního 

onemocnění či stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí na táboře.

3. Práva a povinnosti rodičů

3.1. Přihlášku dítěte na letní příměstský tábor 2022 spolu se všemi dalšími 

dokumenty (stačí elektronické kopie) jsou rodiče povinni odevzdat nejpozději do 

31. 5. 2022

a/ tato příloha je součástí samostatné přihlášky

b/ GDPR formulář dítě

Rodiče jsou povinni v den nástupu dítěte na tábor dále odevzdat:

a/ Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (potvrzují rodiče s datem dne nástupu dítěte na tábor)
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b/ Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (i ti, kteří již na našich táborech byli)

3.2. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni informovat provozovatele o 

zdravotních potížích dítěte, případně jiných závažných skutečnostech, které by 

mohly mít vliv na průběh příměstského tábora.

4. Platební podmínky

4.1. Cena tábora
V ceně jsou zahrnuty (není-li uvedeno jinak): náklady na oběd, pitný režim, 
kompletní programová náplň tábora, pojištění dítěte, lektoři, režie.
4.2. Platba za tábor
Rezervace místa pro dítě je platná až po uhrazení platby.
Přihlášku v originále spolu s dalšími dokumenty je nutno odevzdat/zaslat poštou 
do 31.5.2022.
Jak uhradit platbu:
A/ platbou přes systém mozaikaklimkovice.iddm.cz
B/ fakturou-v takovém případě je nutná předešlá písemná či elektronická 
objednávka organizace, která následně platbu provede

4.3. Storno podmínky
Ze strany objednatele: objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze 
písemnou formou v CVČ MOZAIKA Klimkovice
- objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, 
jehož výše je stanovena takto:
A/ v případě doložené nemoci účastníka v termínu tábora je zaplacená záloha 
(včetně doplatku) vratná po odečtení manipulačního poplatku 100 Kč za náklady 
provozovatele
B/ zrušení příměstského tábora ze strany objednatele do 30 dnů před nástupem 
na tábor manipulačního poplatku 200 Kč
C/ zrušení příměstského tábora ze strany objednatele do 14 dnů před nástupem 
na tábor je storno poplatek 50 % uhrazené částky
D/ zrušení příměstského tábora ze strany objednatele později 3 dnů 
před nástupem na tábor je storno poplatek 100% uhrazené částky
Ze strany CVČ MOZAIKA Klimkovice:
A/ nenaplnění minimálního počtu účastníků příměstského tábora (15 dětí)

B/ odstoupení od smlouvy v důsledku tzv. "vyšší moci", t.j. z důvodů, kterým 
nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat.

5. Další ustanovení

5.1. Jsem si vědom(a), že s osobními daty bude nakládáno v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a obecného nařízení a ochraně osobních údajů (2016/679) a 
to na dobu udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu (formulář 
„Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů“).
Dále prohlašuji, že jsem své dítě seznámil(a) s Vnitřním řádem CVČ MOZAIKA 
Klimkovice.

5.2. Tato příloha přihlášky na letní příměstský tábor 2022 je platná pouze s 
přihláškou na letní příměstský tábor 2022.

Podpisem přílohy přihlášky na letní příměstský tábor 2022 rodiče a 
provozovatel potvrzují, že se seznámili, rozumí a souhlasí s jejím obsahem.

V..................................dne ………2022      V Klimkovicích dne ……………2022

Podpis zákonného zástupce                        Podpis CVČ MOZAIKA Klimkovice: 

…………………………………………...    …..........................................................
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