
 

SMLUVNÍ PODMÍNKY 

OLYMPIJSKÝ TÁBOR RIO-LIPNO 2016 
Yacht klub Jestřábí 

  

Smluvní podmínky 

Olympijský sportovní tábor pro rodiče s dětmi RIO-LIPNO 2016 Yacht klub Jestřábí 
 
Platnost těchto smluvních podmínek: od 1. 4. 2016 do odvolání.  
 
1. Pořadatel tábora:   
 
Yacht klub Jestřábí z.s. 
Černá v Pošumaví  152 
382 23 Černá v Pošumaví 
 
  
2. Kontakt: 
Informační stránky tábora: http://www.kemplipno.cz/olympijsky-tabor-rio-lipno-2016  
Adresa tábora: Černá v Pošumaví 152, 382 23 Černá v Pošumaví (okr. Český Krumlov) 
Hlavní vedoucí: Adéla Černá, DiS.,  info@kemplipno.cz  tel: 736 769 592 
 
3. Termíny:   
I. turnus 08. 08. - 12. 08. 2016 a II. turnus 15. 08. - 19. 08. 2016 
Příjezd do tábora: první den od 14 hod do 16 hodin.  
Odjezd z tábora v poslední den po snídani cca do 11 hodin. 

4. Cena:  4.000,- Kč / osoba 

5. Cena je za celý pobyt (4 noci) a zahrnuje ubytování ve vlastním stanu, celodenní stravu a pitný režim, 
zdravotní zabezpečení, včetně zdravotního materiálu, účast v organizovaném sportovním programu pod 
dohledem instruktorů, drobné ceny a diplomy v rámci tábora. Při kratším pobytu rodiny (pozdější nástup 
nebo předčasný odjezd) se sleva neposkytuje.     

6. Zdarma je zapůjčení sportovního vybavení. Pokud máte vlastní helmu a vestu, doporučujeme vzít 
s sebou. V případě, že jimi nedisponujete, informujte nás o velikosti požadované výstroje spolu s odeslanou 
přihláškou. Cena nezahrnuje dopravu - doprava je individuální. Cena rovněž nezahrnuje vlastní výlety do 
okolí.  

7. Platba: Převodem na číslo účtu v závislosti na počtu osob. Po odeslání přihlášky Vám bude zaslána 
zálohová faktura s pokyny k platbě. Po uhrazení částky Vám bude potvrzena účast v táboře. Účasti se nelze 
domáhat soudní cestou, o zařazení do tábora rozhoduje prokazatelné splnění platebních podmínek. 
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8. Způsoby přihlášení: Kompletně, čitelně a správně vyplněná přihláška dostupná ke stažení na stránkách 
tábora. Oskenovanou přihlášku zašlete emailem na info@kemplipno.cz. Přijetí přihlášky potvrdíme na 
Váš  e-mail a rovněž Vám zašleme zálohou fakturu s podklady a informacemi k platbě. 

9. Termín odeslání přihlášky: Nejpozději do 15. 07. 2016. V případě dřívějšího naplnění turnusu rozhoduje o 
přijetí do tábora datum zaslání přihlášky a splnění platebních podmínek. 

10. Ubytování: Ve vlastním stanu. Sociální zázemí a stravovací prostory jsou v areálu kempu.  

11. Stravování: Začíná první den večeří a končí poslední den snídaní. Snídaně, oběd, svačina, večeře je 
formou jednotného menu. 

12. Doporučené základní vybavení: Běžné sportovní oblečení a oblečení pro pobyt v přírodě, pláštěnka, 
holínky, sportovní obuv, obuv do vody, čepice, šátek, sluneční brýle a opalovací krém, plavky, teplejší 
oblečení v případě chladnějšího počasí, baterka, hygienické potřeby, psací potřeby. Doporučené další 
vybavení: Záchranná plovací vesta, přilba pro vodní sporty, základní potápěčské vybavení (maska, ploutve, 
šnorchl), neopren a neoprenová obuv. Nedoporučujeme si s sebou brát drahou elektroniku. V případě 
poškození, ztráty nebo odcizení pořadatel tábora vzniklé škody nehradí. 

13. Rodiče nebo odpovědná osoba ručí za své děti/dítě během celého pobytu. Výjimkou z tohoto 
ustanovení je organizovaný sportovní program pod vedením sportovního instruktora. Za převzaté dítě/děti 
v tomto případě ručí v přesně stanoveném čase odpovědný instruktor za danou sportovní aktivitu, a to až 
do doby předání některému z rodičů. 

14. Organizace: Každý účastník se zavazuje dodržovat provozní řád kempu Jestřábí I. (k nahlédnutí zde: 
http://www.kemplipno.cz/provozni-rad-kempu) a denní program sportovního tábora, zvláště pak časy 
jídel, nočního klidu (od 22.00 do 7.00 hod.) a organizovaného sportovního programu a bere na vědomí 
zákaz konzumace alkoholu  a kouření během společného programu s dětmi. Účast není na žádném 
programu povinná, účastníci mohou mít svůj vlastní program. V případě, že se nebudou chtít účastnit 
organizovaného sportovního programu, je nutné tento fakt nahlásit v dostatečném předstihu (alespoň 3 
hodiny před začátkem aktivity) hlavnímu vedoucímu tábora. 

17. Rodiče berou na vědomí, že akce se mohou účastnit pouze dospělí a děti zdravé bez infekčních chorob 
včetně kožních viz. Prohlášení zákonného zástupce dítěte a posudek zdravotní způsobilosti (součást 
přihlášky). 

18. Pojištění účastníků si zajistí účastníci podle vlastního uvážení. 

19. Storno přihlášky pouze písemně - e-mailem, případně poštou.  

20. Stornopoplatky: Do 25. 7. 2016 pro I. turnus a do 1. 8. 2016 pro II. turnus 50% z částky, po těchto 
termínech 100% částky. 

21. Po zahájení akce se zaplacená částka nevrací. 

 

V Černé v Pošumaví, dne 1. 4. 2016 
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