Smluvní podmínky pro letní dětskou rekreační akci KOMETA 2021
1. Základní ustanovení a vznik smluvního vztahu
„Pořadatelem“ letního dětského tábora KOMETA 2021 (dále jen LDRA) je KOMETA Spolu, s.r.o., se sídlem Chrudim, Husova
786, IČ: 27557901, DIČ: CZ27557901. „Objednatelem“ je zákonný zástupce dítěte uvedený v přihlášce k pobytu. Smluvní
vztah pořadatele a objednatele vzniká odesláním vyplněné a podepsané přihlášky k pobytu a plnou úhradou ceny akce na
účet Pořadatele, se správnou identifikací platby (variabilní symbol) a následným potvrzením této úhrady Pořadatelem.
LDRA se mohou zúčastnit děti od 6 do 16 let. Pořadatel přebírá od zákonného zástupce dítě na dobu trvání letní dětské
rekreační akce KOMETA a na tuto dobu přebírá za dítě zodpovědnost. Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání
LDRA pouze jeho zákonným zástupcům, podepsaným na přihlášce k LDRA, popř.osobě písemně zmocněné zákonným
zástupcem, podepsaným na přihlášce k LDRA.
Program LDRA je přizpůsoben věku, zdravotnímu stavu a schopnostem dítěte (dle vyhlášky 106/2001 Sb.).

2. Přihlášení, cena a úhrada účastnického poplatku
Přihlášení dítěte na LDRA vzniká vyplněním a podepsáním přihlášky k pobytu zákonným zástupcem. Nedílnou součástí
přihlášky jsou tyto Smluvní podmínky pro letní dětskou rekreační akci a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zákonný
zástupce svým podpisem potvrzuje seznámení s těmito dokumenty a svůj souhlas. Uzávěrka přihlášek je do naplnění kapacity
tábora. Každá přijatá přihláška je zákonnému zástupci potvrzena emailem, případně SMS zprávou. Po akceptaci přihlášky
je přidělen číselný kód, který je současně i variabilním symbolem pro úhradu ceny. V případě obsazení tábora bude zákonný
zástupce kontaktován s nabídkou řešení či pozice náhradníků. Vyplněnou a naskenovanou přihlášku je možné zaslat
elektronicky e-mailem ( kometa@kometa.cz ), případně fyzicky poštou na uvedenou adresu.
Účastnický poplatek za jedno dítě činí Kč 5.300,- včetně DPH. Termín úhrady celého účastnického poplatku je nejpozději
15.5.2021. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet Pořadatele. Úhradu je možné realizovat těmito
způsoby:
a)

bankovním převodem na č.ú. 3427557901/2010, Fio banka, a.s., variabilní symbol je číselný kód
přidělený při akceptaci přihlášky k pobytu,

b)

fakturou zaměstnavatele (zaměstnavatel zákonného zástupce může přispět na účastnický poplatek. Pro
zaměstnavatele je možné vystavit potvrzení o přihlášení nebo fakturu k úhradě.)

c)

uplatněním zaměstnaneckých benefitů (např. Benefit Management s.r.o., BENEFITY a.s.)

d)

individuálním splácením, kdy poslední splátka musí být realizována nejpozději 15.5.2021.

Po úhradě celé částky poukazu je dítě závazně přihlášeno. Zákonný zástupce obdrží potvrzení úhrady (daňový doklad) a
v dostatečném předstihu před začátkem LDRA „Registraci“ na LDRA a „Organizační pokyny a informace“.
V případě přihlášení dítěte na LDRA po 15.5.2021, je celková cena poukazu splatná ihned.
V případě, že není dohodnuto jinak a Objednatel neprovede úhradu plné ceny poukazu ve výše uvedeném termínu, je
Pořadatel oprávněn přihlášku k pobytu stornovat a nabídnout účast na LDRA dalšímu zájemci.

3. Rozsah služeb
Cena poukazu zahrnuje:
- ubytování (ubytování v chatce nebo srubu),
- stravování 5 x denně a pitný režim – běžný stravovací režim,
- pedagogický dozor všech účastníků LDRA a to dle platných legislativních norem, přizpůsobený věku, zdravotnímu
stavu a schopnostem dítěte,
- zdravotnický dozor všech účastníků LDRA, zajištěný kvalifikovanými zdravotníky,
- kompletní program tábora,
- jednodenní nebo dvoudenní výlet,
- základní cestovní pojištění dítěte,
- veškeré administrativní a organizační náklady na uskutečnění LDRA.
Z účasti na LDRA nevyplývá pro Objednatele právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří součást LDRA a jsou
výslovně stanovené v těchto Smluvních podmínkách.

4. Zrušení nebo ukončení pobytu, storno podmínky
a)

Zrušení smlouvy ze strany Objednatele

Objednatel může vypovědět smluvní vztah s Pořadatelem před zahájením LDRA i v průběhu účasti dítěte na LDRA pouze
elektronicky na e-mailovou adresu Pořadatele (kometa@kometa.cz). Vždy je vhodné o zrušení smluvního vztahu ze strany
Objednatele informovat Pořadatele předem také telefonicky.

-1-

Za zrušení účasti dítěte na LDRA Objednatelem je považováno i odvolání souhlasu Objednatele se zpracováním osobních
údajů, odvolání souhlasu s těmito Smluvními podmínkami nebo jejich částí a také nedoložení Posudku zdravotní způsobilosti
dítěte při příjezdu na LDRA.
Pokud Objednatel zruší smlouvu nebo pokud dítě nenastoupí na LDRA, má Pořadatel právo na uplatnění storno poplatků z
ceny tábora, a to následovně:
-

Při zrušení smlouvy do 15. května 2021 včetně, vrácení celé ceny poukazu – 0% storno poplatek,
Při zrušení smlouvy do 15. července 2021 včetně, vrácení 60% ceny poukazu – 40% storno poplatek, (V této době
je již zajištěna velká část provozních nákladů tábora a není tedy možné vrácení celého účastnického poplatku.)
Při zrušení smlouvy od 16. července 2021 včetně, činí storno poplatek 100% ceny.

V případě zrušení smlouvy je možné poslat náhradníka na novou smlouvu a sním provést vyrovnání. Storno poplatek pak činí
0%. Náhradník musí být totožného věku a pohlaví a musí splňovat předpoklady pro účast na LDRA.
V případě pozdějšího nástupu dítěte na LDRA nemůže Objednatel uplatňovat nárok na vrácení zaplacené ceny za
neuskutečněnou část účasti dítěte na LDRA.
b)

Zrušení smlouvy ze strany Pořadatele

Zákonní zástupci dětí souhlasí s tím, že převezmou dítě v době trvání LDRA zpět neprodleně po výzvě hlavního vedoucího
v následujících případech:
-

pokud je zjištěno, že dítě nesplňuje zdravotní, psychické či fyzické požadavky pro účast na LDRA,

-

zhorší-li se zdravotní stav dítěte tak, že léčení nebude vhodné v prostorách areálu rekreačního střediska,
zjistíme-li, že dítě je těžký enuretik a denně se v noci pomočuje,
bude-li pro zajištění bezpečnosti dítěte nutný individuální program z důvodu jeho fyzické nebo psychické
poruchy,
dítě bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, nebo jiné návykové látky,
svévolně opustí areál rekreačního střediska,
bude-li svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný ostatním účastníkům LDRA,
bude-li účastníku prokázána krádež,
nebude-li respektovat řád akce a pokyny výchovných pracovníků,

-

V případě vyloučení dítěte z LDRA z výše uvedených důvodů hradí zákonný zástupce veškeré náklady spojené s ukončením
pobytu. Pořadatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku. V případě, že pořadatel rozhodne o ukončení pobytu dítěte,
zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin. Zákonný zástupce se zavazuje odstranit škody nebo
uhradit odstranění škod, které účastník způsobí úmyslně.
Pořadatel může ukončit smluvní vztah s Objednatelem před zahájením tábora nebo v jeho průběhu i v případě tzv.
vyšší moci“. Jedná se o situaci, kdy je smluvní vztah ukončen z důvodů, kterým nebylo možné zabránit nebo je při uzavírání
smlouvy předvídat (především je myšleno omezení z důvodu nařízení vlády apod.). V případě, že by taková situace nastala po
16.květnu 2021 včetně, smluvní strany se dohodly, že bude vrácena Objednateli částka ceny poukazu ve výši 95% (5% činí
rezervační poplatek pronajímatele areálu tábořiště). Objednatel současně nemá nárok na žádné další náhrady a kompenzace.

5. Reklamace služeb
Pro případ, že rozsah nebo kvalita služeb LDRA neodpovídá smluvnímu vztahu, těmto Smluvním podmínkám nebo platným
legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká Objednateli právo reklamace. Objednatel
je v takovém případě povinen připadnou reklamaci uplatnit písemně a bez zbytečného odkladu, aby mohla být zjednána
okamžitá náprava již v průběhu LDRA a aby závadný stav byl neprodleně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta nově.
Pořadatel je na základě oprávněné reklamace povinen sjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení
takové reklamace ze strany Objednatele. Pokud Pořadatel nesjedná v případě oprávněné reklamace a v přiměřené době
účinnou nápravu, Objednatel může požadovat vrácení poměrné části z ceny tábora od okamžiku doručení reklamace
Pořadateli.
Pokud neexistují objektivní důvody, např. nevyhovující strava, ubytování, program apod., nelze uplatnit reklamaci, či
požadovat nápravu subjektivních pocitů dítěte (konflikty s kamarádem, neúspěchy v soutěžích, stesk apod.).

6. Další informace a organizační pokyny, ubytování
První den LDRA je neděle, 1.8.2021 s příjezdem dětí od 13:00 do 15:00 hodin. Posledním dnem LDRA je sobota 14.8.2021
s odjezdem dětí mezi 9:00 a 11:00 hodinou. Dítě lze dovézt do tábora i v jeho průběhu (rodinné důvody, dovolená, atd.)
Doprava je individuální. Při příjezdu bude umožněn vstup až do areálu. Zákonný zástupce tak má příležitost si prohlédnout
prostředí a vybavení tábora, děti ubytovat, popřípadě i získat osobní kontakt s výchovným personálem LDRA. Na místě je
možné také konzultovat případné zdravotní omezení či medikace léků. Vstup do areálu tábora je krom prvního dne
z hygienických důvodů přísně Z A K Á Z Á N !
Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě při odjezdu z LDRA pouze jeho zákonnému zástupci podepsaného na přihlášce
k LDRA, popřípadě osobě písemně zmocněné zákonným zástupcem, podepsaným na přihlášce k LDRA.
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Objednatel prohlašuje, že odesláním přihlášky a úhradou ceny poukazu stvrzuje, že dítě, které se bude účastnit LDRA, je
po fyzické a psychické stránce zdrávo a schopno se účastnit akce a doposud u něj proběhla všechna očkování, v souladu s
platnou legislativou. V opačném případě se Objednatel zavazuje uhradit Pořadateli veškeré případné finanční postihy, které
by v důsledku nedodržení tohoto požadavku Pořadateli vznikly.

Objednatel je povinen Pořadateli oznámit všechna známá zdravotní omezení dítěte a také sdělit informace o užívaných
lécích, či zdravotních pomůckách a dítě těmito léky a pomůckami vybavit. V případě, že zdravotní stav dítěte není Pořadateli
správně a kompletně doložen, nese veškerá rizika spojená se zdravotním stavem dítěte výhradně sám Objednatel. Zhoršíli se zdravotní stav dítěte v průběhu tábora tak, že léčení v prostorách areálu tábora nebude možné, uděluje Objednatel
Pořadateli souhlas s transportem a ošetřením dítěte též mimo areál tábora u příslušného poskytovatele zdravotních služeb.
V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na LDRA budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění
či výskytu vši dětské, živých či mrtvých hnid, případně jiných parazitů nebo nakažlivé nemoci, vyhrazuje si Pořadatel právo
vyloučit dítě z pobytu až do účinného odstranění problému.

Při příjezdu dětí na LDRA je nutné, aby doprovod dětí odevzdal zástupci pořadatele tyto doklady:
- průkazka zdravotní pojišťovny (postačuje i její kvalitní kopie)
- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním dětském táboře - povinný doklad dle vyhlášky
č.148/2004 Sb. Platné od 1.4.2004 (formulář Vám bude zaslán společně s pokyny po provedení platby),
- řádně vyplněnou a podepsanou Registraci (Registraci obdržíte společně s pokyny po provedení platby)
- prohlášení zákonných zástupců dle zák. 258/2000 Sb., §9, odst. 3 (ne starší než 1 den)
Bez těchto dokladů nemůže být dítě na LDRA přijmouto!!!

Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci účasti dítěte na LDRA patří elektronické hry, notebooky,
tablety, alkohol, cigarety, drogy, jiné omamné či psychotropní látky v jakékoliv podobě, lovecké nože a zbraně, pyrotechnika,
časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou apod. Objednatel dává Pořadateli souhlas s provedením prohlídky osobních
věcí svého dítěte v případě podezření ze závažného porušení táborového řádu, zejména v případě podezření z krádeže cizí
věci či držení zakázaného vybavení (alkohol, cigarety, drogy apod.). Taktéž si Pořadatel vyhrazuje právo při důvodném
podezření provést test na požití alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek dítětem.
Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době účasti na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení
rekreačního zařízení, věcech personálu akce nebo ostatních účastníků LDRA. Objednatel se zavazuje takto vzniklou škodu
uhradit, a to nejpozději při ukončení účasti dítěte na LDRA.

7. Vedení tábora a kontakt
Provoz LDRA zajišťuje kolektiv prověřených a spolehlivých vedoucích. Vedoucí jsou vybíráni jen na základě dobrých
referencí a zkušeností Pořadatele. Samozřejmostí je čistý výpis z rejstříků trestů a lékařské osvědčení. Kolektiv vedoucích
je proškolen na základy první pomoci a bezpečnosti práce s dětmi.
Provoz kuchyně zajišťují kvalifikované kuchařky a o zdraví pečuje zkušený zdravotnický personál.
Konání LDRA je hlášeno na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje – územní pracoviště Svitavy.
Pořadatel je právoplatným členem Asociace dětské rekreace, která sdružuje pořadatele dětských táborů, škol v přírodě,
kroužků, školních výletů a exkurzí, soustředění a dalších druhů dětské rekreace (www.adrek.cz).
Bližší informace:

www.kometa.cz
www.facebook.com/detskytaborkometa
Email:

kometa@kometa.cz

Hlavní vedoucí:

Radek Vízner
Husova 786
537 01 Chrudim

tel. kontakt: 602 60 99 77

Platnost:
Tyto Smluvní podmínky pro letní dětskou rekreační akci KOMETA 2021 jsou platné od 1.2.2021.
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