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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

 

prostěTÁBOR vztahující se k přihlášce dítěte na CHEERcamp.

 

1. Odesláním elektronické přihlášky z webových stránek www.cheercamp.cz závazně přihlašujete své dítě jako 

účastníka CHEERcampu a zároveň tím nabývá účinnosti smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a Michaelou 

Rom Tisarovou, dále jen jako prostěTÁBOR.

2. Předmětem smlouvy mezi zprostředkovatelem a objednatelem (zákonným zástupcem), je účast

dítěte na dětském letním táboře.

3. Zákonný zástupce se tímto zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

a přebírá plnou odpovědnost za jejich plnění.

4. prostěTÁBOR je povinen zajistit účastníkovi ubytování, stravu, pitný režim, lékařský a pedagogický dozor po

dobu pobytu. Cena za tábor nezahrnuje dopravu na/z místo a pojištění.

5. Platbu za CHEERcamp lze provést pouze bezhotovostně na č.ú. 626072014/2010 v.s. rodné číslo dítěte:

● záloha 3 000 Kč do 7 dnů od odeslání přihlášky a doplatek do 30.5.2023

5. Zákonný zástupce má právo od smlouvy odstoupit a to kdykoliv před začátkem táborového pobytu. Odhlášení

účastníka probíhá emailem na info@prostetabor.cz a řídí se storno podmínkami níže.

6. prostěTÁBOR má právo od smlouvy odstoupit, pokud dojde ze strany zákonného zástupce, potažmo

účastníka k porušení VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK. Stejné podmínky platí v případě zásahu vyšší moci. Pro 

odstoupení od smlouvy se postupuje dle storno podmínek uvedených níže.

7. Zákonný zástupce je povinen seznámit účastníka s táborovým řádem, těmito podmínkami a poučit své dítě o

nutnosti výše uvedené respektovat a jaké následky plynou z porušení předchozího. 

8. Storno podmínky:

● při zrušení pobytu 2 měsíce před zahájením 25% z táborového poplatku

● při zrušení pobytu 1 měsíc před zahájením 50% z táborového poplatku

● při zrušení pobytu méně než 1 měsíc před zahájením se poplatek nevrací

U výše uvedených termínů je 1 měsíc je uvažován jako 30 kalendářních dnů. Pokud se dítě nemůže tábora 

zúčastnit ze zdravotních důvodů (zákonný zástupce musí skutečnost doložit posudkem od lékaře), pak jsou 

tyto případy posuzovány individuálně.

9. Storno poplatek bude čerpán ze zálohy na tábor, v případě že storno poplatek bude převyšovat platbu 

uhrazenou, pak se zákonný zástupce zavazuje uhradit storno poplatek do 14 dnů od obdržení faktury. Pokud

tak neučiní, bude storno poplatek vymáhán soudní cestou, přičemž smluvní strany se dohodly na smluvní 

pokutě ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

10. V případě hrubého porušení táborového řádu nebo porušení těchto podmínek může být účastník vyloučen z

tábora bez nároku na vrácení táborového poplatku.

11. Provozovatel je oprávněn zvýšit smluvenou cenu pobytu v případě, že dojde k navýšení meziroční inflace

vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských o více než 10%. Oznámení o zvýšení ceny pobytu zašle 

ubytovatel klientovi nejpozději 21 dnů před zahájením pobytu a zákazník je povinen uhradit rozdíl v ceně do 5 

dnů od doručení tohoto oznámení.
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prostěTÁBOR vztahující se k přihlášce dítěte na CHEERcamp.

 

12. Povinností zákonného zástupce je odevzdání povinné dokumentace při nástupu na tábor. Povinnou 

dokumentací se rozumí zdravotní způsobilost, potvrzení o bezinfekčnosti, souhlasné prohlášení a souhlas s  

VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI. A případně další dokumentace podle aktuálního nařízení Vlády ČR. 

13. Pokud zákonný zástupce uvede nepravdivé nebo neúplné informace v jakékoliv výše uvedené dokumentaci, 

pak přebírá plnou odpovědnost za skutečnost, že z toho pro něj plynou právní i finanční důsledky. 

14. prostěTÁBOR nedoporučuje v průběhu tábora návštěvy, kromě předem určených návštěvních dnů. V případě 

neohlášené návštěvy zákonného zástupce nedokážeme zaručit přítomnost účastníka a to vzhledem k 

táborovému programu. 

15. prostěTÁBOR nedoporučuje, aby účastník tábora vozil na tábor mobilní telefon, šperky, elektroniku a další 

cennosti. Účastník nese zodpovědnost za svoje věci a za případné ztráty nenese prostěTÁBOR odpovědnost. 

Cennosti lze uschovat u hlavního vedoucího, ale dítě lze v době osobního volna kontaktovat přes vedoucího. 

16. Doporučujeme dodržovat doporučený seznam věcí na tábor. V případě, že účastník nebude mít potřebné 

vybavení dle seznamu, může hlavní vedoucí nezbytné vybavení dokoupit a předat zákonným zástupcům k 

proplacení. 

 

 

Zákonný zástupce: 

 

Jméno:.................................................................................................. 

 

Příjmení: …………………………………………………………………………………………. 

 

V …………………………………………….. dne …………………………………………….. 

 

 

Svým vlastnoručním podpisem vyjadřuji souhlas s všeobecnými podmínkami: 

 

……………………………………………………………………….. 

 

 


