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OPAVSKÁ  KULTURNÍ  ORGANIZACE 
příspěvková organizace 

Ostrožná 236/46 

746 01  Opava   

 

 

 

Organizační řád příměstského tábora 
 
 
 

1. Předmět tábora 

 

Předmětem tábora je zajistit dětem plnohodnotné aktivity se zaměřením na výtvarné umění a historii města 

v době letních prázdnin. 

 

2. Cílová skupina 

Na tábor mohou být přijati žáci od 1. třídy ZŠ, v případě sourozenecké dvojice, kdy mladší ze sourozenců 
teprve nastoupí v září do školy, může být učiněna výjimka. Na tábor mohou nastoupit pouze děti  zdravé, 
případné alergie, pravidelné užívání léků musí rodiče uvést v přihlášce. Maximální počet dětí je 16, 
minimální počet pro konání tábora je 5. 
 

3. Termín tábora 

Příměstský tábor probíhá v období letních prázdnin, od pondělí do pátku v čase od 7:30 do 16:00, přičemž 
doba nástupu se pohybuje od 7:30 do 8:30. Doba oběda je v čase 11:30-12:30 a přizpůsobuje se dle 
konkrétního denního programu. 
 

4. Podmínky účastníků příměstského tábor 

 

Přihlásit dítě na tábor je nutné písemně - lze použít elektronickou formu (přihláška ke stažení viz níže), při 

nástupu na tábor je nutné přihlášku originálně podepsat. Lze poslat i naskenovanou přihlášku včetně 

podpisu. Přihlášení dítěte na tábor Vám bude potvrzeno. 

Není-li uvedeno jinak, přihlašovat lze děti průběžně až do jeho začátku. 

 

5. Zákonný zástupce 

Zákonný zástupce dítěte zodpovídá za případné škody způsobené dítětem v době pobytu na táboře. 
V případě závažných kázeňských přestupků či porušování vnitřního řádu a zásad bezpečnosti Opavské 
kulturní organizace, může být dítě z tábora vyloučeno bez náhrady. Opavské kulturní organizace nenese 
zodpovědnost za cenné věci (mobily, peníze…), které budou mít účastníci tábora u sebe. 
 
Zákonný zástupce souhlasí s fotografováním dítěte a případným vyvěšením fotografií na nástěnkách 
nebo webových stránkách Opavské kulturní organizace. Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých 
mravů. 
 
Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000Sb. O ochraně 
osobních údajů. 
 

 

6. Opavská kulturní organizace 

 

Děti jsou po dobu konání tábora pojištěny. Doporučujeme dát dětem s sebou kopii kartičky pojištěnce. 
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7. Platební podmínky 

Cena tábora je stanovena vždy na aktuální rok individuálně a zahrnuje drobné občerstvení a pitný režim 
během dne, oběd, jízdné a vstupné na exkurze, pomůcky a materiál.  
 
Platbu za tábor lze provést osobně v Obecním domě ne ekonomickém úseku oproti příjmovému dokladu 
nebo převodem na účet Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, 219275180/0300, variabilní 
symbol je rodné číslo dítěte, specifický symbol-číslo turnusu.  
 
Platba může být provedena teprve po potvrzeném přihlášení dítěte, plátci budou sděleny veškeré platební 
údaje (variabilní symbol a číslo účtu). Na požádání je možné vystavit fakturu pro zaměstnavatele (např. za 
účelem platby z FKSP). 
 

 

8. Storno - vratka platby 

Pokud se přihlášené dítě nemůže tábora zúčastnit, je nutno přihlášku stornovat.  
 
V případě, že dítě nenastoupí z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů (nutno doložit písemně), budou 
se účtovat nutné náklady za 1. den tábora (strava, doprava...). 
 
V případě, že dítě nenastoupí do tábora bezdůvodně, ztrácí nárok na vrácení poplatku. 
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OPAVSKÁ  KULTURNÍ  ORGANIZACE 
příspěvková organizace 

Ostrožná 236/46, 746 01  Opava   

Tel.: 553 791 947 

 

 
Závazná přihláška na příměstský tábor  

 
Termín konání:   

 

Cena:              Zaplaceno: 

 

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

Adresa bydliště: ………………………………………………………………... 

Rodné číslo:……………………Zdravotní pojišťovna:……………………….. 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce dostupného v době konání tábora: 

……………………………………………………………………………………. 

Adresa:…………………………………………………………………………… 

Telefon, e-mail:………………………………………………………………….. 

 

 

Zdravotní problémy dítěte, alergie, užívané léky:……………………….…… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Dítě bude odcházet samo:       ano   -    ne  (zakroužkujte),  

případně uveďte, kdo bude dítě vyzvedávat……………………………………. 

 

Pokyny o platbě Vám zašleme nejpozději týden před zahájením tábora. 

 

Potvrzuji správnost uvedených údajů a souhlasím, aby se dítě účastnilo akce.  

 

V……………… dne…………….  podpis zákonného zástupce: ………………… 


