
	

VŠEOBECNÉ	PODMÍNKY	táborů	a	soustředění	pořádaných	
Školou	Taekwon-do	ITF	Nomo,	z.s.		

	
 

1. Přihláška na tábor a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na sportovní tábor. Přihláškou se 
rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto 
všeobecných  podmínek.  
Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a rodičem (zákonným zástupcem) je rekreačně 
sportovní pobyt dítěte na sportovním táboře. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte 
(dále jen zákonný zástupce),  poskytovatelem Škola Taekwon-do ITF Nomo, z.s.  
  

2. Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na 
letní tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny. 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 nabývá účinnosti okamžikem podpisu 
zákonného zástupce na přihlášce na tábor.  
 

3. Povinnosti účastníků sportovního tábora 
- Účastník sportovního tábora je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedení,  istruktorů 

a trenérů. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví všech účastníků . 
- Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní. V případě nezvládnutelných 

kázeňských problémů si poskytovatel vyhrazuje právo vyloučit jej z tábora bez nároku na vrácení 
poměrné části uhrazené částky za pobyt. V takovém případě je zákonný zástupce povinen si dítě v 
táboře převzít do 24 hodin po telefonickém upozornění. V případě, že tak zákonný zástupce neučiní, 
odpovídá za škodu tímto způsobenou.  

- Účastník letního tábora je povinen šetřit  majetek který používá a setkává se s ním při pobytu, bez 
povolení nesmí vstupovat do cizích pokojů a prostorů, které nejsou určeny k využívání při pobytu, dále 
do prostorů kde jsou nemocní a do provozních místností  (kuchyně, režijní místnosti,… ).   

- Je zakázán samostatný pohyb po objektu a pozemku, bez doprovodu trenéra / instruktora nebo bez jeho 
vědomí.  

- Účastník se musí pohybovat po chodbách a schodištích s největší opatrností, aby nedošlo ke zranění 
jeho sama nebo ostatních . 

-  Nesmí opustit prostory pobytu s cizími osobami nebo s rodiči či dalšími příbuznými bez vědomí 
trenéra / instruktora.  

- Při vlastní sportovní a táborové činnosti musí plnit pouze pokyny trenérů /instruktorů a řídit se jejich 
dispozicemi. K tomuto využívat pouze prostory a pomůcky, které jsou k tomu určeny pouze podle na 
pokyn vedoucího tréninku nebo jiné činnosti a tyto prostory nesmí nikdo opustit bez jeho vědomí.  

- Při tréninku, pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, 
nevzdalovat se od skupiny či určené trasy.    

 
4. V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu . Je zakázáno užívání 

léků bez jeho souhlasu (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit (u mladších vedoucímu 
předat). Nález klíštěte je potřeba neprodleně hlásit, vytahuje je pouze oprávněná osoba  a vedoucí 
zajišťuje jejich evidenci. 

 
5. Účastníci musí respektovat zákaz jídla a čehokoliv mimo táborovou stravu, zákaz sběru lesních plodů a  

dodržovat pitný režim. 
 

6.  Všichni musí dodržovat stanovený denní režim a přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a 
omamných látek. 

 
7. Při nálezu nebezpečných předmětů (zejména nábojnic, pyrotechniky a zbraní) se nesmí těchto předmětů 

dotýkat ani je zvedat a jsou povinny nahlásit nález vedoucímu, případně jiné dospělé osobě. V táboře je 
zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích. 

 
8. V případě násilí, šikany, sexuálního obtěžování je potřeba ihned a neprodleně upozornit vedoucí  na tuto 

skutečnost. 
 



 
9. Poskytovatel výslovně upozorňuje, aby účastník tábora zvážil vozit s sebou na tábor hodnotné movité 

věci, mobilní telefony, jinou drahou elektroniku, fotoaparáty, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). 
Z důvodu charakteru ubytování nemůže poskytovatel 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 neodpovídá za ztrátu věcí.  
 

10. Podmínkou přijetí zájemce na sportovní tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, 
zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní a lékařské dokumentace nebo prohlášení o 
zdravotním stavu účastníka tábora, prohlášení o bezinfekčnosti při odjezdu na tábor a podepsání 
souhlasu se všeobecnými podmínkami.  

 
11. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní zdravotní dokumentaci k 

ohrožení zdraví účastníka tábora, či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce 
právní i finanční důsledky.  
 

12. Účastník tábora je povinen dodržovat pokyny týkající se jeho vybavení na tábor . ( viz. propozice ).  
 

13. V případě onemocnění během tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na táboře, bude 
vrácena poměrná část nákladů pobytu po vyúčtování celé akce.  
 

14. Zákonný zástupce souhlasí s fotografováním a videozáznamem dítěte při tréninku, zájmové činnosti z 
pobytu dítěte a  následným uchováváním či zveřejněním této dokumentace na webových stránkách 
Školy Taekwon-do ITF NOMO a jejím profilu na FB, včetně případné prezentace v tiskovinách              
( denní tisk, místní zpravodaj,… ) 
 

15. Zákonný zástupce předá při odjezdu spolu s Prohlášením o bezinfekčnosti rovněž kartičku zdravotní 
pojišťovny. 
 

16. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky, 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.  
 

17. Všeobecné podmínky jsou uvedeny na webových stránkách  www.nomotkd.cz 
 
 
 
 


