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Provozní podmínky příměstský tábor 2022 
 

1. V den nástupu dítěte na tábor odevzdáte hlavnímu vedoucímu: 

 VYPLNĚNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI (vyplnit jeden den před nástupem na tábor) 
 kopii kartičky pojištěnce 

2. Pokyny, co s sebou: 

 2 roušky a sáček na uložení roušky 

 podepsanou láhev  

 náhradní oblečení, které bude zůstávat v Mozaice!  

 papuče (pokud nosíte) 

 pláštěnku  

 malý batůžek 

 sportovní obuv 

 opalovací krém 

 pokrývku hlavy 

 sluneční brýle 

 polštářek a deku na odpočinek 

 čarodějný kostým (platí pro termíny 18.7. – 22.7. a 1.8. – 5.8.2022) 

Nedoporučujeme brát s sebou mobilní telefon a jiné cennosti (provozovatel tábora nenese za tyto 

věci odpovědnost). 
 

3. Příchod a odchod dětí na (z) tábor(a): 

 Příchod dětí: 7:45 – 8:15 hodin v MOZAICE 

 Vyzvedávání (odchod) dětí: 15:30 – 16:00 hodin v MOZAICE 

 V případě, že budete chtít, aby Vaše dítě přicházelo a odcházelo samo z příměstského 

tábora, je nutné vyplnit „Potvrzení o předání (příchodu a odchodu) dítěte“, které 

odevzdáte vedoucímu tábora 1. den tábora. 

 

4. Platební údaje: 
 

 Zálohu ve výši 1.500 Kč prosím uhraďte na účet č. 107-9849580287/0100 do 31.5.2022.  

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a termín tábora. 

 Doplatek ve výši 1.090 Kč prosím uhraďte na účet č. 107-9849580287/0100 do 30.6.2022.  

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a termín tábora. 

 

5. Storno 
 

 V případě předčasného odchodu dítěte z táboru z důvodu nemoci nebo jiných důvodů lze 

uplatnit nárok na vrácení poměrné části nákladů na stravu, tj. 150,- Kč/den. 

 Odhlášení 11 až 30 dnů před zahájením tábora činí storno poplatek ve výši 1.000 Kč. 

 Odhlášení méně než 10 dnů před zahájením tábora činí storno poplatek ve výši 1.500 Kč.  
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6. Další ujednání 
 

 Všichni účastníci tábora jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a 

hygieny. (Upozorňujeme, že opakované závažné přestupky lze řešit vyloučením z tábora na 

náklady účastníka – o vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí). 

 V případě úplného zrušení tábora z důvodu vládních nařízení, či nařízení KHS v Ostravě 

vracíme zpět celou částku tábora. 
 

7. Podmínky přijetí a hlídání dítěte v Mozaice 
 Jedná se o výpomoc rodičům v době školních prázdnin, a to v termínech 11.7.22 – 15.7.22; 

18.7.22 – 22.7.22 a 1.8.22 – 5.8.22 vždy v čase 8 – 16 hodin. 

 Maximální počet hlídaných dětí určuje v daný den hlídací služba, a to děti, které nevyžadují 

trvalou individuální pozornost jednoho dospělého! 

 Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi či silně nachlazené. 

 Doufáme, že pochopíte tyto opatření, která činíme v zájmu vašeho dítěte. 

 Je NUTNÉ upozornit v přihlášce na eventuální nemoci, ALERGIE či jiné poznámky o 

vašem dítěti. 
 

8. Zkušený a odborný personál 

 Lektorky mají dlouholetou praxi s pečováním o děti a vedení příměstských táborů. 

 Vedoucí tábora je vyškolen první pomoci. 

 V rámci hlídání budou mít děti střídavý, volný a společný program dle aktuálního tématu. 

 Program je vždy také zaměřen na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných schopností 

dítěte. Podporuje smysluplné využití volného času a rozvoj sociálních dovedností dětí. 
 

9. Vybavení Mozaiky 

 Pro děti je připravena herna s množstvím hraček, knížek, kostkami, stoly a židličkami pro 

výtvarné a jiné činnosti. Koutek pro odpočinek. 

 V případě potřeby jsou pro Vaše děti připraveny papírové vlhčené kapesníčky a ubrousky. 

Samozřejmostí je dezinfekční mýdlo a při vstupu do Mozaiky, jakožto i na toaletách je 

dezinfekce na ruce. 

 Prostory Mozaiky jsou každý den uklízeny, WC a koupelna jsou dezinfikovány. 

 Vybavení Mozaiky je pravidelně hygienicky ošetřováno. 
 

10. Kontakt s rodiči, zákonnými zástupci 

 V případě potřeby Vás budeme kontaktovat na Vašem mobilním telefonu uvedeném na 

přihlášce. 

 Při vyzvednutí bude dítě předáno pouze doprovodu, který dítě přivedl (neplatí pro ty, kteří 

vyplní formulář „Potvrzení o příchodu a odchodu dítěte samostatně“). 

 V jiném případě je nutno uvést při příjmu dítěte jméno osoby, která dítě vyzvedne. 

 Doprovod nesmí být mladší 18-ti let. 
 

11. Poskytování osobních údajů 

 Uživatelé hlídací služby souhlasí svým podpisem se zpracováním a uchováním 

poskytnutých osobních údajů pro potřeby související s fungováním služby. 

 Data uživatelů vložená do systému jsou považována za důvěrná a budou využívána dle 

zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, tedy výhradně pro účely spojené 

s fungováním této služby. 

 V takovém případě zachová pouze data potřebná pro statistické a archivní účely. 

 Uvedená data nebudou zneužita na komerční účely. 

 Informace o dítěti nám napomáhají k individuálnímu přístupu ke každému dítěti. 


