Doplňující obchodní podmínky
k pořádání letního tábora
+Táborový řád

1. Obecné
a. Pořadatel:
► Bc. Martin Hejhal, IČO: 06341161
Sekeřická 729/39, Praha 9, 19300
► +420 776 274 067
► info@artimo.cz
► www.artimo.cz
b. Termín konání tábora: 10. - 17. 7. 2021
c. Místo konání tábora: Horská chata Vilda, Jiřetín pod
Jedlovou, Jedlová 286, 407 56
Pro ubytování využíváme příjemnou horskou chatu Vildu, se
kterou máme několikaleté výborné zkušenosti. Chata je
vybavena dvou a čtyř-lůžkovými pokoji. Samozřejmostí je
čisté sociální zázemí, herna, 3 místa pro tancování přímo v
budově a jídelna. V okolí chaty je velká travnatá louka, les a
jezírko. Prostředí je klidné, v chatě jsme jen my a nikdo jiný
mimo zaměstnanců do ní nemá přístup. Chata odpovídá
podmínkám
vyhlášky
106/2001
Sb.,
o hygienických
požadavcích na zotavovací akce pro děti.
2. Vedoucí tábora
a. Hlavní vedoucí, pokladník a lektor: Bc. Martin Hejhal.
b. Zástupce hl. vedoucího: MUDr. Martina Kalinová.
c. Ostatní lektoři a odborný zdravotník: O Vaše děti se budou
starat zkušení vedoucí a instruktoři, kteří mají odborné
vzdělání pro práci s dětmi týkající se volnočasových aktivit.
Každý vedoucí je před započetím tábora proškolen pro
bezpečnost při práci s dětmi. Součástí týmu je i
kvalifikovaný zdravotník. Ten také dohlíží na pravidelné
podávání léků a vedení zdravotního deníku.
3. Účastníci tábora
a. Věk: Věkové omezení je od 8 do 16 let. Možné je i jít mimo
stanovené rozmezí, ale pouze po konzultaci s hlavním
vedoucím tábora.
b. Taneční úroveň: Tábor je určen všem výkonnostním
úrovním. Díky důmyslnému systému skupinových lekcí je
vhodný jak pro profíky do třídy A, tak pro úplné začátečníky.
Viz kapitola 4d.
c. Zdravotní nebo jiná omezení: V případě jakéhokoliv omezení
je potřeba jej zapsat do dokumentu “Informace od rodičů”. V
případě komplexnějšího problému i verbálně. Není pak
problém zavést jakoukoli úlevu, případně navrhnout
alternativu v programu pro konkrétního účastníka.

4. Programová náplň tábora
a. Příjezd, odjezd: Dopravu si každý zajišťuje sám. Je to z toho
důvodu, že máme velké množství míst, ze kterých nám děti
na tábor pojedou. Proto nelze vybrat jedno místo, odkud by
autobus vyrazil. Příjezd je mezi 15:00 h - 17:00 h 10. 7. 2021 a
odjezd pak po snídani 17. 7. 2021, tedy kolem 10:00 h. Děti
ještě dostanou balíček se svačinou s sebou.
b. Denní režim: Budíček je v 7:30 h, večerka pro menší ve 21:00 h
a pro větší v 22:30 h. Před snídaní bývá zahřátí (warm-up) a
na konci dne (před spaním) zase protažení. Taneční bloky
jsou denně tři - různě dlouhé. Po poledním klidu je variabilní
blok na různé doplňkové aktivity, nebo odpočinek. =) Jeden
den uprostřed týdne bude takzvaný off-day, kdy nás čeká
i večerní táborák. (bude-li nám počasí přát)
c. Stravování: Denně máme zajištěny tři jídla a dvě svačiny,
takže 5x jídlo každý den. První den začínáme večeří a
poslední den končíme snídaní + svačina na cestu. Pitný
režim je v teplé i studené formě zajištěn po celou dobu
konání tábora. Je nutné, aby měl každý svou vlastní láhev
(nejlépe sportovní) s obsahem minimálně 0,5l.
d. Skupinové lekce: Lekce - semináře - probíhají ve třech
blocích každý den. Na každý blok jsou vypsané 3 lekce
běžící paralelně a jeden náhradní program (dle aktuální
situace). Každý účastník si ráno sám zvolí, na kterou lekci v
ten den půjde, nebo zda zvolí náhradní program. Na
náhradním programu se buď hrají nějaké hry, nebo
relaxujeme. Tak jako tak probíhá pod kontrolou lektora.
Není to volná zábava. Během tábora dohlížíme na to, aby
nebylo náhradních programů využíváno přespříliš.
e. Ostatní taneční aktivity: Mimo skupinových tanečních lekcí
probíhají i jiné, nepravidelné, aktivity vztahující se k tanci.
Jsou to například takzvané “talks”, na kterých se bavíme o
různých tématech. Dále fyzická průprava zaměřená na
tanec, případně hry s taneční tématikou. Mimo to je možné
si v průběhu tábora brát individuální lekce. Cena jedné
lekce je 150 Kč za 45 minut. Počet lekcí musí být probrán s
rodiči před odjezdem na tábor. Platba probíhá v hotovosti
při odjezdu domů. Lekce nabízí všichni lektoři mimo
zdravotníka.

5. Hygienická opatření!
Vzhledem k pandemii koronaviru jsme společně s
hygienickou stanicí a provozovatelem místa sestavili výčet
opatření, které je nutno dodržet.
a. S sebou minimálně 5 čistých roušek správné velikosti. Slouží
například v nouzové situaci, kdy budeme muset místo
opustit (například k lékaři).
b. Osobní dezinfekce není potřeba, zajistíme ji. Přibalte ji s
sebou pouze pokud dítě potřebuje nějakou speciální
(vzhledem ke kožním problémům).
c. Od všech účastníků požadujeme vlastní spacák! Pokud
rodič souhlasí a přijímá riziko, může si každý přinést vlastní
povlečení (2 sady). Uprostřed pobytu bude obměněno.
Nicméně i pokud budete mít povlečení, spacák si prosím
vemte s sebou tak jako tak.
d. Každé ráno bude všem účastníkům (včetně lektorů) měřena
teplota bezkontaktním rychlo-teploměrem.
e. V případě podezření na nákazu koronavirem budeme
kontaktovat všechny rodiče a krajskou hygienickou stanici.
Informace týkající se aktuální situace koronaviru budeme
průběžně aktualizovat na webových stránkách. Mohou se v
průběhu času změnit!
6. Dokumenty
a. Výčet dokumentů:Pro účast na tanečním táboře
po Vás budeme požadovat 5 dokumentů.
► Potvrzení o zdravotní způsobilosti platné nejpozději do
19. 7. 2021 (vystavuje lékař) - tento dokument následně
vracíme.
► Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (z obou stran) - tento
dokument následně vracíme.
► Potvrzení o bezinfekčnosti (s datem odjezdu na tábor).
Příloha 2 tohoto dokumentu.
► Vytisknutý a podepsaný tento dokument.
► Informace od rodičů - Zdravotní i ostatní informace.
Příloha 3 tohoto dokumentu.
b. Termíny dodání dokumentů: Potvrzení o zdravotní
způsobilosti, kopii kartičky zdravotní pojišťovny, vytisknutý a
podepsaný tento dokument, Informace od rodičů ve formě
kopie potřebujeme zaslat ještě před odjezdem na tábor,
nejpozději však do 7. 7. 2021. Potvrzení o bezinfekčnosti nám

předáte podepsané při předání dítěte první den konání
tábora.
7. Táborový řád: Kompletní táborový řád se nachází v Příloze 1
tohoto dokumentu. V případě hrubého porušení Táborového
řádu, může hlavní vedoucí rozhodnout o ukončení pobytu dítěte.
V tomto případě je zákonný zástupce povinen si pro dítě
neprodleně přijet. Zároveň není možné žádat po pořadateli
tábora odškodné za ubytování a stravu.
8. Odpovědnost za škody: V průběhu tanečního tábora zůstávají v
platnosti aktuální Obchodní podmínky taneční školy (Martina
Hejhala), zejména body 1-e) a 1-f) .
9. Platební podmínky
a. Cena:
► Do konce roku 2020 - 4500 Kč
► Od ledna 2021 - 4900 Kč
b. Způsob platby: 
Po úspěšném vyplnění online přihlášky
obdržíte email s platebními podmínkami. Od té chvíle Vám
rezervujeme místo po dobu 5 kalendářních dnů. Pevné místo
Vám garantuje pouze úplná přihláška a platba. Počet míst je
omezen na max 40.
c. Jiné způsoby úhrady:
► Informujte se o možnosti nechat si celý tábor, nebo jeho
část proplatit Vaším zaměstnavatelem nebo zdravotní
pojišťovnou. V takovém případě Vám vystavíme fakturu jako
doklad, který můžete zaslat dále.
► Ve výjimečných a opodstatněných případech jsme ochotni
rozdělit platbu tábora na 2 - 3 splátky. Ovšem s podmínkou,
že všechny musí být splatné do 15. 6. 2021.
d. Pozdní příjezd, předčasný odjezd:
► V případě, že účastník odjede předčasně z pobytu, vrací se
mu pouze poměrná částka 500 Kč za každý nevyčerpaný
pobytový den počínaje od následujícího dne ode dne
odjezdu. Poslední, odjezdový den, se zohlední poměrnou
částkou jako půlden. Účastník, který má v plánu odjet dříve,
musí prokazatelně informovat o předčasném odjezdu
neprodleně hlavního vedoucího. To samé platí pro pozdní
příjezd na akci. Nevztahuje se na zdravotní důvody.

e. Storno podmínky:
► do 1. 2. 2021 se při stornu vrací 90 % ze zaplacené částky.
► do 1. 5. 2021 se při stornu vrací 75 % ze zaplacené částky.
► do 1. 6. 2021 se při stornu vrací 50 % ze zaplacené částky.
► od 2. 6. 2021 se platba vystornovat nedá. Ve výjimečných
případech řešeno dohodou.

Poskytovatel ubytování informuje o novém opatření v souvislosti s
ochranou života, zdraví a majetku. Bude nyní pořizovat a uchovávat
kamerový záznam po celou dobu pobytu v těchto prostorách:
► společné prostory přízemí (vyjma sociálního zařízení),
► venkovní parkoviště,
► venkovní vstup,
tento záznam se uchovává po dobu 7 dnů od pořízení. Správce
kamerového systému prohlašuje, že veškeré nakládání s kamerovými
záznamy bude probíhat v souladu se Zákonem c. 101/2000 Sb., O
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném
od 1. července 2017, §5, odst. l.písm. a)-h). V této souvislosti odkazujeme
na Obchodní podmínky TŠ Artimo a vyslovení souhlasu účastníka akce,
resp. jeho zákonného zástupce s touto skutečností.

Přečetl(a) jsem si celé doplňující obchodní podmínky k pořádání letního
tábora (včetně příloh), souhlasím a jsem srozuměn(a) s obsahem a
odpovídající odpovědností.
V ______________________________ dne ______________________________
Jméno ________________________

Podpis _______________________

Příloha 1 doplňující obchodní podmínky týkající se pořádání letního tábora

TÁBOROVÝ ŘÁD
Platnost:
Tento řád platí pro všechny účastníky letního Tanečního tábora
pořádaného taneční agenturou Artimo (Martinem Hejhalem) a to v
časovém rozmezí 10. - 17. 7. 2021. Věk není omezen, vztahuje se tedy i na
osoby starší 18ti let.
1. Na táboře platí přísný zákaz:
a. Fyzických útoků a šikany.
b. Poškozovat cizí majetek.
c. Krádeží (v jakémkoliv rozsahu).
d. Konzumace alkoholu.
e. Užívání drog (včetně kouření).
f. Držení či distribuce alkoholu či drog.
g. Vlastnit zbraň (i nožík “rybička” a zbraně k sebeobraně).
h. Sexuálních aktivit.
Za porušení těchto pravidel následuje ukončení pobytu a
odjezd domů.
2. Dále je na táboře zakázáno:
a. Konzumace kofeinu.
b. Konzumace energetických nápojů.
c. Jakkoli narušovat noční klid.
d. Nosit multimediální zařízení (telefony, tablety, chytré
hodinky a podobně) na výuku a společné aktivity, pokud
nebude stanoveno jinak.
3. Každý účastník tábora má povinnost:
a. Uposlechnout příkazy vedoucího tanečního tábora.
b. Ohlásit jakékoli zranění nebo zdravotní problém nejbližšímu
vedoucímu.
c. Ohlásit vedoucím jakékoli porušování tohoto řádu.
d. Chodit na táborový program včas a vhodně oblečen.
e. Udržovat pořádek ve svých věcech.
f. Dodržovat osobní hygienu.
g. Dodržovat pitný režim.

Příloha 2 doplňující obchodní podmínky týkající se pořádání letního tábora

POTVRZENÍ O
BEZINFEKČNOSTI
Prohlášení musí být vyplněno a datováno v den odjezdu.
Prohlašuji, že
Dítě:

_______________________________

Narozené dne:

_______________________________

Bytem trvale:

_______________________________

nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem).
Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech
před odjezdem do školy v přírodě/na zotavovací akci do styku s
fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z
nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom(a)
právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo
pravdivé.

V ________________________ dne ________________________
Jméno a podpis zákonného zástupce
______________________________________________
Telefonické spojení pro případný kontakt v době konání tábora:
Tel. do zaměstnání:

________________________

Tel. domů:

________________________

Příloha 3 doplňující obchodní podmínky týkající se pořádání letního tábora

INFORMACE OD RODIČŮ
Jméno dítěte:
Zdravotní pojišťovna:
Seznam léků (+ dávkování):

Alergie a jejich závažnost:

Důležité informace ohledně zdravotního stavu (ADHD, epilepsie, fobie,
atd..):

Další informace (bojí se tmy, nejí papriky, nebo cokoli, co bychom měli
vědět):

