
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Poskytovatelem služeb tábora je společnost DIKRAM 

s.r.o., sídlem: Kalná Voda 7, 542 23 Mladé Buky, IČO: 
274 93 253 (dále jen „pořadatel“). Kontaktní údaje po-
řadatele jsou uvedeny na internetových stránkách  
https://www.areal-mladebuky.cz/. 

2. V rámci tábora poskytuje pořadatel tělovýchovné, spor-
tovní, vzdělávací a další služby spočívající ve vytváře-
ní programu kvalitního trávení volného času pro děti 
a mládež jako účastníky tábora (dále samostatně jen 
„účastník“ a společně „účastníci“).

3. Služby pořadatele jsou poskytovány za úplatu, která je 
stanovena jako účastnický poplatek hrazený za každé-
ho účastníka (dále jen „účastnický poplatek“).

4. Smluvní vztah mezi pořadatelem a objednatelem slu-
žeb, zpravidla zákonným zástupcem účastníka (dále jen 
„objednatel“), vzniká přijetím závazné přihlášky účast-
níka na tábor ze strany pořadatele (dále jen „přihláš-
ka“). 

II. PŘIHLAŠOVÁNÍ A STORNO PODMÍNKY
1. Tábor se koná v termínech a na místě stanoveném v in-

formačním letáku, který může pořadatel distribuovat 
v listinné nebo elektronické podobě. V tomto informač-
ním letáku pořadatel uvádí podrobnosti o přihlašová-
ní, výši a způsobu platby účastnického poplatku, roz-
sahu služeb a dalšího plnění, jejichž cena je zahrnuta 
v účastnickém poplatku, o potřebném vybavení účast-
níků a předpokládaném programu. 

2. Při vyplnění přihlášky objednatel volí konkrétní tábor 
a konkrétní termín. Vyplněním přihlášky dává objedna-
tel najevo souhlas s těmito podmínkami a podmínkami 
konkrétního tábora vyplývajícími z informačního letáku 
pořadatele.

3. Nejpozději při vyplnění přihlášky objednatel informu-
je pořadatele o veškerých podstatných skutečnostech 
týkajících se zdravotního stavu svého dítěte a dalších 
skutečnostech, které mohou ovlivnit chod tábora (aler-
gie, užívané léky, poruchy chování, přenosná onemoc-
nění a škůdci a další).

4. Objednatel je povinen pečlivě zvážit pohybové schop-
nosti, zdatnost a vyspělost účastníka s ohledem na pro-
gram tábora. Přihlášením účastníka na tábor objednatel 
potvrzuje, že účastník je zdravotně, tělesně a duševně 
schopen se tábora účastnit.

5. Objednatel má právo na vrácení 75 % uhrazené částky 
účastnického poplatku v případě storna více než 30 dní 

před začátkem turnusu tábora, na který je účastník při-
hlášen. V případě storna učiněného méně než 30 dní 
před začátkem turnusu se vrací 50 % uhrazené částky 
účastnického poplatku. V případě onemocnění účastní-
ka v průběhu tábora může být poměrná nevyčerpaná 
část účastnického poplatku nahrazena v podobě pou-
kazu na služby lyžařské školy dle výběru objednatele. 
Tyto storno podmínky platí, jestliže informační leták 
pořadatele ke konkrétnímu táboru výslovně nestanoví 
jinak.

6. Objednatel nemá právo na vrácení účastnického poplat-
ku ani jeho části, bude-li účastník z účasti na táboře vy-
loučen pro porušení pravidel účasti na táboře.

III. PRAVIDLA ÚČASTI NA TÁBOŘE
1. K účasti na táboře budou přijati pouze přihlášení účast-

níci, za něž byl uhrazen účastnický poplatek, o nichž ob-
jednatel poskytl úplné a pravdivé informace.

2. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucích tábora, 
chovat se zodpovědně a neohrožovat vlastní ani cizí ži-
voty, zdraví a majetek.

3. V rámci tábora mohou být pro účastníky organizovány 
i sportovní aktivity, které vyžadují přísné dodržování 
bezpečnostních pokynů.

4. V rámci tábora může být pořádán výlet s využitím hro-
madné dopravy, v níž jsou účastníci povinni se chovat 
obzvlášť zodpovědně.

5. Změna programu tábora je vyhrazena. 

6. Účastníkům je přísně zakázáno:

a. požívat a přechovávat alkoholické nápoje, cigarety, 
jiné nikotinové výrobky nebo jiné návykové a psy-
chotropní látky;

b. svévolně opouštět místo konání tábora nebo přísluš-
né části programu;

c. narušovat průběh tábora, zejména chováním ohrožu-
jícím život, zdraví nebo majetek účastníka, ostatních 
účastníků, vedoucích tábora nebo dalších osob.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Podáním přihlášky k účasti na táboře objednatel služeb 

stvrzuje, že tyto podmínky obdržel, přečetl si je, sou-
hlasí s nimi, porozuměl jim, seznámil s nimi v plném 
rozsahu účastníka a jako závazné je přijímá.

2. Tyto podmínky jsou účinné od 1. 10. 2022.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA TÁBOŘE


