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Všeobecné podmínky vztahující se k přihlášce dítěte na Letní kempy DAKOL 

 
 

1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou 

z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi pořadatelem letního kempu a objednatelem 

(zákonným zástupcem) je účast dítěte na letním kempu.  

 

Objednatel - zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)      

Pořadatel - Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 

     

2. Účastníkem Letního kempu (dále jen kempu) se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně 

vyplněnou přihláškou na kemp. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 

18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných 

smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a pořadatelem vzniká a nabývá 

účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na přihlášce. 

 

3. Účastník kempu je povinen dodržovat Všeobecné podmínky Letních kempů, režim dne a pokyny 

vedení kempu. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků kempu. Účastník je 

povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky kempu. V případě 

nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z kempu. 

Účastník kempu je povinen šetřit majetek v místě pobytu. 

 

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na kemp seznámit dítě přiměřeným způsobem s 

Všeobecnými podmínkami Letních kempů, a to zejména s následujícími body: 

 

 Pohyb dětí:  

- Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory kempu.  

- Při pobytu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, 

nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. 

 

 Pokyny vedoucích:  

- Děti musí respektovat pokyny vedoucích. 

 

 Zdraví dítěte:  

- V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu.  

- Je zakázáno užívání léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je 

nutné oznámit vedoucímu. 

 

 Strava:  

- Děti musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim. 

 

 Alkohol, drogy, kouření:  
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- Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek. 

 

 Základy slušného chování: Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, 

poděkování) a neužívat sprostá slova. 
 

5. Vzhledem k programu nezaručujeme přítomnost dítěte v průběhu neohlášené návštěvy. 

 

6. Pořadatel výslovně upozorňuje, aby účastník kempu nevozil s sebou na kemp a výlety mobilní 

telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky,  hodinky).  Z  důvodu  

charakteru  akcí  nemůže  zodpovídat  za  případné  ztráty.  

 

Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, je povinen si cenné věci a peníze uschovat 

prostřednictvím vedoucího, který zajistí bezpečné uschování mu svěřených věcí, v jiném případě 

pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí dítěte. 

 

7. Podmínkou přijetí zájemce na kemp je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, předání 

potvrzení rodiče o bezinfekčnosti dítěte a kopie průkazu zdravotní pojišťonvy při nástupu (1. den 

kempu), podepsání souhlasu se všeobecnými podmínkami kempu, popř. další náležitosti dle 

epidemiologického opatření vlády ČR. Zároveň bude vyžadován souhlas se zpracováním osobních 

údajů účastníka kempu. 

 

8. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v prohlášení rodiče o bezinfekčnosti 

dítěte ke zdravotnímu ohrožení účastníka, či kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní 

důsledky. 

 

9. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a podpisem o přijetí všeobecných podmínek stvrzuje, 

že se seznámil s všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o 

nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto 

podmínek. 

 

 

V případě zhoršení epidemické situace na COVID – 19 a zákazu činnosti těchto aktivit 

vyplývající z nařízení vlády ČR se Letní kempy neuskuteční. 

 

 

 

V ……………………………, dne……………………….  

 

 

 

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

Pořadatel Objednatel 

 

 


