
 

Organizační řád Víkendu s esportem 

Víkend s Esportem probíhá formou příměstského tábora ve dnech 13. a 14. listopadu 2021

v prostorách UK FTVS, na adrese: José Martího 269/31, Praha 6. 


Účastníci se scházejí každé ráno a jejich činnost končí v odpoledních hodinách.


1. Vysvětlení pojmů 

1.1. Příměstský tábor (dále jen tábor)

Tábor probíhá v areálu UK FTVS.

Tábor je vypsán na víkend 13. a 14. listopadu 2021.

Sobotní i nedělní táborový den začíná v 8:30 a končí v 16:30 (po dohodě se zákonnými zástupci 
může být dohodnuto jinak, avšak v souladu s programem). Cena tábora je stanovena na 2 370 Kč 
za 2 dny.


1.2. Organizátor tábora

Organizátorem tábora je UK FTVS. 


1.3. Zákonný zástupce

Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti dle § 858 předpisu č. 89/2012Sb. Pouze 
zákonný zástupce může za zájemce či účastníka jednat (přihlásit, odhlásit, převzít, předat apod.). 
S žádnými jinými osobami nebude organizátor jednat a neumožní jim k účastníku tábora přístup.


1.4. Osoba zastupující zákonného zástupce

Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči organizátoru tábora na jinou osobu, 
musí tento projev vůle učinit písemně. Tento dokument musí obsahovat zcela jasné označení 
zastupované osoby, potřebné kontaktní údaje na zastupující osobu, výčet činností, ke kterým je 
zastupující osoba oprávněna, místo a datum sepsání dokumentu, vlastnoruční podpis.


1.5. Účastník tábora (dále jen účastník)

Účastníkem je osoba, jejíž zákonný zástupce řádně vyplnil přihlášku a uhradil cenu tábora.

Účastníkem tábora se může stát osoba, která splňuje veškeré podmínky daného tábora. Jedná se 
zejména o podmínky věkové, zdravotní a fyzické zdatnosti a dále o doručení všech požadovaných 
dokumentů.


1.6. Zodpovědná osoba (předávání účastníků)

Organizátor tábora předem určí zodpovědnou osobu (zodpovědné osoby), které mohou od 
zákonného zástupce, nebo osoby zastupující zákonného zástupce přebrat účastníka tábora při 
zahájení tábora a zase jej předat zákonnému zástupci, nebo osobě zastupující zákonného 
zástupce při ukončení tábora.


1.7. Zahájení tábora

Tábor je pro účastníky zahájen vždy v 7:45 v hlavním vestibulu fakulty předáním účastníka

zákonným zástupcem, nebo osobou zastupující zákonného zástupce předem určené zodpovědné 
osobě.


1.8. Ukončení tábora

Tábor je pro účastníka ukončen na předem určeném místě, v předem stanoveném čase předáním 
účastníka zákonnému zástupci, nebo osobě zastupující zákonného zástupce.


1.9. Přihláška na tábor

Na tábor se lze přihlásit na webových stránkách: https://www.ftvs-vzdelavani.cz/vikend-s-
esportem/




1.10. Platba tábora

Tábor je nutné uhradit nejpozději 3 dny před jeho začátkem. Jinak nemůžeme účastníkovi 
garantovat jeho účast na táboře.


1.11. Pojištění účastníků

Rodiče berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu (při neopatrném zacházení s pomůckami 

v průběhu tábora apod.). Z těchto důvodů doporučuje organizátor tábora pojištění účastníků.


2. Storno podmínky 

2.1. Zrušení účasti je třeba oznámit vždy písemně:

• e-mailem na adresu: dnysesportem@gmail.com

• vlastní zrušení je platné až po jeho následném potvrzení e-mailem


2.2. Při zrušení účasti více než 30 dní před začátkem si neúčtujeme žádný storno poplatek.


2.3. Při zrušení účasti 30 – 15 dní před začátkem činí storno poplatek 50 % z celkové ceny.


2.4. Při zrušení účasti 14 - 7 den před začátkem činí storno poplatek 75 % z celkové ceny.


2.5. Při zrušení účasti 6 - 1 den před začátkem činí storno poplatek 100 % z celkové ceny. 


 

3. Táborový řád 

3.1. Cílem tábora je naučit děti správným herním, pohybovým i stravovacím návykům. Připravit 
děti na krizové či rizikové situace, se kterými se mohou setkat jak v online světě, tak v tom 
reálném a naučit je tyto situace zvládat. Ukázat dětem a také rodičům, že esport není pouze 

o sezení před PC.


3.2. Program tábora probíhá v prostorách UK FTVS (Adresa: José Martího 31, Praha 6 - 
Veleslavín. 


3.3. Účastníci mají po oba dny zajištěn oběd (polévka, hlavní jídlo, pití), svačinu a neomezený 
přísun tekutin.


3.4. Na příměstský tábor je nutné vybavit děti oblečením s ohledem na aktuální předpověď 
počasí. Děti musí mít dvoje boty: jedny do venkovních prostor a jedny do tělocvičny. Není možné 
chodit do tělocvičny ve venkovních botách. 


3.5. Pro účast na táboře je nutné dodat organizátorovi níže uvedené dokumenty (formuláře budou 
zaslány na e-mail uvedený při přihlášení na tábor) nejpozději první den konání termínu ihned po 
příchodu na místo srazu při předání účastníka organizátorovi (dokumenty, kromě 3.5.5. - 
prohlášení o bezinfekčnosti je možné zaslat též e-mailem na adresu: dnysesportem@gmail.com):


3.5.1. Čestné prohlášení zákonného zástupce


3.5.2. Souhlas s ošetřením


3.5.3. Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z tábora 


3.5.4. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny


3.5.5. Souhlas s testováním základních motorických schopností a funkčních poruch pohybového 
sytému 


3.5.6. Prohlášení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší než 1 den a nemusí být potvrzeno 
praktickým lékařem.




3.7. Organizátor přebírá za účastníka odpovědnost v okamžiku předání účastníka zákonným 
zástupcem, nebo osobou zastupující zákonného zástupce a odpovědnost organizátora končí 
zpětným předáním účastníka zákonnému zástupci, nebo osobě zastupující zákonného zástupce. 
V případě, že zákonný zástupce souhlasil se samostatným odchodem účastníka po skončení 
tábora, končí odpovědnost organizátora za účastníka s koncem denního programu (tj. v 16:30).


3.8. V případě, že zákonný zástupce souhlasí s dřívějším samostatným odchodem účastníka, 
končí odpovědnost organizátora za účastníka časem odchodu účastníka. Čas odchodu musí být 
organizátorovi sdělen písemnou formou, tj. psanou formou s podpisem zákonného zástupce, 
nebo osobou zastupující zákonného zástupce, e-mailem nebo SMS zprávou. Časem odchodu 
účastníka je myšlen čas, který stanovil zákonný zástupce, nebo osoba zastupující zákonného 
zástupce.



3.9. Zákonný zástupce účastníka souhlasí s pořizováním fotografií účastníka v průběhu tábora 

a s jejich použitím k propagačním účelům této akce. Fotografie nebudou předávány třetím 
osobám. V případě, že zákonný zástupce účastníka nesouhlasí s pořizováním fotografií je nutné 
svůj nesouhlas nahlásit na mail: dnysesportem@gmail.com


3.10. Pořízené fotografické materiály zůstávají majetkem organizátora. Všechna práva jsou 
vyhrazena pro organizátora, tj. UK FTVS.


3.11. Na tábor nosí účastníci pouze věci potřebné k účasti na něm. Je jim zakázáno nosit

a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu 
ostatních osob (především zbraně, návykové látky apod.). Cenné věci (šperky, mobilní telefony 
apod.) si děti na tábor berou pouze na vlastní nebezpečí, v případě ztráty či zničení cenných věcí 
nenese organizátor ani instruktoři žádnou odpovědnost.


3.12. Ve všech prostorách a prostranstvích, kde probíhá tábor, je zákaz kouření a užívání 
návykových látek (alkohol, drogy).


3.13. Maximální počet účastníků termínu je 40. Děti jsou rozděleny do dvou skupin podle věku.


3.14. Tábora se mohou zúčastnit pouze zdraví účastníci. Pokud se v průběhu dne u účastníka 
vyskytnou jakékoliv zdravotní problémy, organizátor vyrozumí zákonného zástupce, nebo osobu 
zastupující zákonného zástupce, který/á si účastníka vyzvedne a převezme za něj odpovědnost. 
Odpovědnost organizátora za účastníka končí časem předání účastníka jeho zákonnému 
zástupci, nebo osobě zastupující zákonného zástupce.


3.15. V případě jakýchkoliv zdravotních problémů první pomoc poskytne instruktor, při větších 
komplikacích bude okamžitě přivolána první pomoc a postižený účastník bude přepraven do 
nemocnice. Hlavní instruktor o zranění ihned vyrozumí organizátora a zákonného zástupce 
účastníka, nebo osobu zastupující zákonného zástupce účastníka.


3.16. Zákonný zástupce, nebo osoba zastupující zákonného zástupce je povinen/a nahlásit 
hlavnímu instruktorovi jakékoliv změny, které se udály a mohly by ovlivnit chování či zdravotní stav 
účastníka (úmrtí v rodině, očkování, štípnutí hmyzem...) a tím i průběh tábora.


Provedením platby tábora za účastníka se zákonný zástupce zavazuje k dodržování 
Organizačního řádu Víkendu s esportem.


V Praze dne 26. 10. 2021



