
Smluvní podmínky

pro letní tábory pořádané EnviKlubem HURÁ VEN z.s.

● Pořadatel: sídlo, identifikační a kontaktní údaje
EnviKlub HURÁ VEN z.s.
IČ: 025 068 07
Telefon: 775 329 922
E-mail: enviklub@hura-ven.cz
Číslo bankovního účtu: 2101045688/2010 (Fio banka)
Sídlo: Plzeňská 3102, Kladno, 272 01
Kontaktní adresa: Barbora Kompanová, Za Mlýnem 1725, Hostivice, 253 01
Kontaktní osoba: Barbora Kompanová, 775 329 922, enviklub@hura-ven.cz

● Přihlášení dítěte na tábor
Zákonný zástupce dítěte (žadatel) vyplní přihlášku na webových stránkách
www.hura-ven.cz/tabor Po jejím odeslání bude vyzván k provedení platby. Po připsání
úhrady na účet bude žadateli potvrzeno e-mailem závazné přihlášení dítěte.

V případě naplnění kapacity tábora se v položce objednávky objeví termín “náhradník”.
Objedná si jej ten, kdo si přeje být zařazen na seznam náhradníků. Žadatel pouze vyplní
přihlášku, platbu zatím neprovádí. Uvolní-li se místo, bude obratem kontaktován.

● Cena táboru
Cena tábora je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak):

● náklady na obědy a odpolední svačiny,
● osobní náklady pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora,
● náklady na nájem prostor,
● náklady na materiál (výtvarné pomůcky, materiál pro nejrůznější hry, vybavení

lékárniček, závěrečná táborová slavnost),
● náklady na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a

v souvislosti s táborovým programem.

Termíny, témata a ceny táborů:
● 10. - 14. 7. 2023 Oceán, Země a Vesmír / Ocean, Earth and Universe

4190 Kč
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● 17. - 21. 7. 2023 Zvířata v lese /Animals in the forest 4 190,- Kč
● 24.  - 28. 7. 2023 Přežití v divočině 3 680,- Kč
● 31. 7. - 4. 8. 2023 Tábor v pohybu 3 680,- Kč
● 7. - 11. 8. 2023 Dobrodružství pračlovíčka 3 680,- Kč
● 21. - 25. 08. 2023 Stvoření světa 3 680,- Kč

● Platba za tábor
Objednávka táborů probíhá na webové stránce hura-ven.cz/udalosti. U každé události je
formulář k vyplnění. Lze vyplnit i pro více sourozenců najednou. Pokud jste vyplnili
přihlášku je třeba jít do košíku a tam zadat fakturační údaje. Následně objednávku
potvrdit. Lze uhradit buď zálohu nebo celou částku - v obou případech je termín splatnosti
7 kalendářních dnů. V případě platby zálohy je druhá část splatná v květnu 2023 u
červencových táborů a na konci června 2023 u srpnových táborů
Prosíme o uvedení stejného kontaktního e-mailu na přihlášce a ve fakturačních
údajích.
Preferujete-li jinou formu úhrady, nebo máte problémy s objednávkou či platbou, ozvěte
se na bara@hura-ven.cz nebo na 775 329 922.

● Slevy, které můžeme na požádání poskytnout.
● Při objednání dvou táborů může být poskytnuta sleva 3% na každý tábor z

táborného.
○ Kód slevy: TRI2023

● Při objednání více táborů může být poskytnuta sleva 7% na každý tábor z táborného.
○ Kód slevy: SEDM2023

● Rodiče dětí navštěvující EKHV celoročně mohou pro úhradu táborů, které zajišťují
lektoři z EKHV, využít kredity získané během roku absencí dítěte v LDK HURÁ
VEN, a to vždy jeden kredit na jeden den programu. Cena jednoho kreditu je 200,-
Kč. Pokud kredity nestačí na všechny dny táborů, je možné požádat o slevu 15% na
ostatní dny táboru.

● Zrušení účasti a stornopoplatky

○ Zrušení pobytu ze strany zákonného zástupce dítěte
■ Objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou

doručenou EnviKlubu HURÁ VEN z.s. (osobně do zázemí, nebo poštou na
adresu B. Kompanová, Za Mlýnem 1725, Hostivice).
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■ Zákonný zástupce je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož
výše je stanovena následovně:

● Uhrazená záloha rezervuje místo na táboře a je nevratná
● Uplynutím posledního květnového dne se stává přihláška na

červencové tábory závazná  stejně tak uplynutím posledního
červnového dne se stává závaznou přihláška na srpnový tábor.
V ty dny by měl být uhrazen i zbytek ceny tábora/ů (v případě
platby na dvakrát) při stornování přihlášky po tomto datu
vracíme pouze poplatek, který je určen na stravu tj 92 Kč na
den a dítě

● Můžete však najít za vaše dítě náhradníka. Můžeme být
nápomocni zmínkou na sociálních sítích případně pokud bude
přihlášených více dětí než je kapacita tábora můžeme se
poptat tam.

○ Zrušení pobytu ze strany organizátora
■ Bude-li nutné tábor zrušit z vážných organizačních důvodů či z nařízení

vlády, bude rodičům vrácena celá částka ceny tábora do 15 dnů od zrušení
tábora na bankovní účet..

● Organizace tábora

○ Místo konání tábora
■ EnviKlub HURÁ VEN, Na hrázi, Hostivice (pod hrází Litovického rybníka)
■ Zázemím pro případ nepřízně počasí je jurta.
■ Vlastní program se odehrává i v okolních lesích a na přilehlém pozemku u

jurty.

○ Provozní doba táborů
○ Provozní doba táborů 8:00 - 16:30.
○ Termíny táborů viz výše.

○ Předání dítěte
■ Při nástupu dítěte na tábor zákonný zástupce předává organizátorům

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte
(https://hura-ven.cz/dokumenty-ke-stazeni/potvrzeni-o-bezinfekcnosti/ ).

■ Zákonný zástupce dítě přivádí každý den v čase od 8:00 do 8:30 do
zázemí EnviKlubu HURÁ VEN z.s. (jurta).
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■ Zákonný zástupce dítě osobně předává některému z přítomných lektorů.
■ Zákonný zástupce vždy předává zdravé dítě (viz odstavec o zdravotním

stavu dítěte), které je dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí
a potřeby dítěte.

■ Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu tábora.

○ Vyzvednutí dítěte
■ Doba pro vyzvednutí dětí je od 15:00 do 16:30 h. v zázemí nebo na

zahradě EnviKlubu HURÁ VEN z.s., nedomluví-li se organizátor s rodiči
jinak.

■ Dřívější vyzvednutí je možné po osobní domluvě a nesnižuje cenu tábora.
■ V případě vyzvednutí dítěte osobou, jež není uvedena v přihlášce jako

zákonný zástupce, je nutné o tom informovat doprovázející lektory osobně.
■ V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo v případě promočení

dítěte bez možnosti řešit situaci vlastními silami lektorů budou rodiče
vyzváni k vyzvednutí dítěte kdykoli v průběhu dne.

■ V případě opakovaného zpoždění při převzetí dítěte je zákonnému
zástupci účtována částka 500,- Kč za každou započatou půlhodinu. Tato
částka je splatná v hotovosti na místě.

○ Stravování
■ Dopolední svačinu včetně pití připravuje dítěti rodič.
■ Oběd je zajištěn v rámci tábora v podobě polévky a hlavního jídla

dovezením z restaurace Fort Roxy (www.mujobed.cz).
■ Odpolední svačinu zařizuje organizátor zpravidla taktéž u Fort Roxy.
■ Děti mají možnost si v případě potřeby doplnit pití.

○ Pojištění
■ Organizace má smluvené úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti u

pojišťovny Kooperativa.

● Vybavení dítěte na tábor
Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly
dobré vybavení odpovídající aktuálnímu počasí s ohledem na jeho možnou změnu
během dne.

○ Co by mělo mít dítě v batůžku:
■ Nerozbitnou láhev s pitím 0,7−1,0 l (případně dvě menší, jedna pak

zůstane v zázemí),
■ náhradní ponožky,

EnviKlub HURÁ VEN z.s. Za Mlýnem 1725, Hostivice 25301, Telefon: 775329922
email: lkhostivice@gmail.com, enviklub@hura-ven.cz 3

mailto:lkhostivice@gmail.com
mailto:enviklub@hura-ven.cz


■ dopolední svačinu,
■ u mladších dětí spodní prádlo a lehké oblečení na převlečení,
■ pláštěnku.

○ Co by mělo mít dítě na sobě:
■ vhodné boty do přírody (pevnější obuv, příp. sandál s uzavřenou

špičkou),
■ oblečení s dlouhým/krátkým rukávem a nohavicemi (chrání před

sluncem, chladem v lese a hmyzem),
■ lehkou nepromokavou a větruodolnou bundu dle aktuálního počasí,
■ pokrývku hlavy (NUTNÁ, chrání před úpalem/úžehem).

○ Vybavení zůstávající v zázemí:
■ jedna kompletní sada oblečení na převlečení plus jedny ponožky

navíc,
■ náhradní boty,
■ nepromokavé oblečení vč. holinek,
■ opalovací krém a repelent,
■ ručník (pro případ her s vodou),
■ v případě odpočinku dítěte lehkou deku, příp. polštářek.

○ Pokud si dítě nepozná své oblečení, opatřete jej značkou, které dítě
pozná, či cedulkou s jejich jménem.

○ Na tábor není možné nosit vlastní hračky, sladkosti ani cenné věci (např.
mobilní telefon). V rámci provozu tábora není možné je ohlídat a mohou
působit nesrovnalosti mezi dětmi. V případě porušení této zásady za cenné
věci neručíme.

● Informace o zdravotním stavu dítěte:
○ Zákonný zástupce je povinen informovat lektora o důležitých okolnostech

spojených se stavem dítěte (alergie, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině
apod.).

○ Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozoruje některý z těchto
symptomů:

■ zvýšená teplota, kašel, či rýma,
■ zvracení, průjem (je nutné nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení

příznaků),
■ bolest v uchu, bolest v oblasti břicha, bolest při močení,
■ vši a další parazité,
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■ výskyt infekčního onemocnění v rodině (salmonelóza, žloutenka atd.)

○ Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu na táboře (teplota, zvracení,
bolesti břicha apod.), bude zákonný zástupce telefonicky informován a vyzván k
vyzvednutí dítěte.

○ V akutních případech bude volána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě
telefonicky informováni.

○ Lektoři jsou proškoleni v poskytování první pomoci.
○ V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno a lektor ošetří ranku

dezinfekcí. Zákonný zástupce bude o klíštěti a přesném místu informován při
vyzvednutí dítěte. Pokud si odstranění klíštěte zákonný zástupce nepřeje, uvede to
v přihlášce.

○ Zákonný zástupce je povinen informovat lektory o alergiích dítěte.

● Vnitřní pravidla a zásady bezpečnosti

Pro zachování bezpečnosti a harmonického fungování skupiny jsou dětem představena
(případně připomenuta) vnitřní pravidla. Doporučujeme si je s dětmi před táborem projít
a ujistit se, že pravidlům rozumí.

○ Všeobecná pravidla
■ Pokud si nejsem něčím jistý, zeptám se.
■ Pokud vidím a slyším, že se druhému nelíbí, co mu říkám nebo dělám,

přestanu.
■ Chci-li si hrát s předmětem, který je obsazený nebo v místě, kde si hraje

někdo jiný, domluvím se s ním na možnosti sdílení/předání.
■ Pokud potřebuji od druhého pomoc, řeknu si o ni. Poprosím a následně

poděkuji.

○ Pravidla pro pobyt v zázemí
■ Na tábor nenosíme vlastní hračky (výjimkou je plyšák na spaní).
■ Na tábor nenosíme žádné sladkosti.
■ Doma nachystaná dopolední svačina by měla být zdravá a s minimem

obalů.
■ Dobu jídla ohraničuje zvonění zvonečku.
■ Hoří-li v ohništi oheň, jsme k němu vždy otočeni čelem a pohybujeme se

pomalu a obezřetně. Přiložit lze pouze v přítomnosti lektora po předchozí
domluvě.

■ Vstup k potoku je možný pouze po domluvě s průvodcem a v minimálním
počtu dvou dětí.
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■ Při lezení do výšek dodržujeme pravidlo tří, tzn. stromu se vždy dotýkají tři
končetiny. Lezeme vždy po domluvě s lektorem.

■ Materiál v zázemí necháváme na svém místě, nikam jej nepřesouváme.
■ Nelezeme na dřevníky ani na stěny jurty.
■ V jurtě se přezouváme.
■ Při odpoledním odpočinku se věnujeme klidným aktivitám.
■ Věci patřící enviklubu si nenosíme domů.
■ Šetříme vodou.
■ K majetku enviklubu i ostatních dětí se chováme s respektem, nic

neničíme.
■ Chceme-li pracovat s nářadím, poprosíme o jeho vydání lektora (lopaty,

hrabičky, kyblíky apod).
■ Vlastní oblečení si vždy ukládáme do boxíků uvnitř jurty.
■ Cokoli si vypůjčíme, to po skončení činnosti také uklidíme.

○ Pravidla pro pobyt v přírodě
■ Vždy zůstáváme na dohled a doslech lektorů.
■ Jsme-li voláni jménem, vždy odpovíme.
■ Při cestě lesem čekáme na předem domluvených místech.
■ Práce s nástroji jako je pila, nůž apod. je možná pouze pod dohledem

dospělého, a to na předem určených místech.
■ V lese nenecháváme odpadky.
■ Nelezeme na klády a stohy dříví.
■ Větve nosíme tak, aby směřovaly k zemi a neohrožovaly ostatní.

Maximální délka klacku, se kterým můžeme pracovat, nepřesahuje naši
vlastní výšku.

■ Potřebu vykonáváme na místě určeném dospělým.
■ Bez souhlasu lektora sami v lese nic nejíme.
■ Zkoumaných hub se nedotýkáme holou rukou, pouze klacíkem nebo

rukavicí.
■ Nelámeme živé větve, nepleníme stanoviště mechů a rostlin.
■ Neodnášíme živočichy z přírody domů.
■ Neodcházíme z lesa s nikým, koho tam potkáme - ani známým!
■ Pokud si chceme zaběhat mimo dohled lektorů na předem domluveném

úseku, domluvíme se s lektorem.

● Ostatní informace k provozu

○ Parkování
LDK HURÁ VEN má pronajatou část parkoviště u tenisových kurtů, a to tu mezi
kurtem a loukou. Pro parkování můžete tedy využívat toto místo, zbytek parkoviště
využívají návštěvníci tenisových kurtů. Pokud  je plné nám vyhrazené místo
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(obzvláště v odpoledních hodinách), své vozy lze zaparkovat v přilehlých ulicích
(Sportovců, Prostřední, Pionýrů), případně na zpevněné ploše naproti obchůdku
Litovka.

○ Denní časový rozvrh
Je pružný a je tvořen určitými pevnějšími body vázanými převážně na čas jídla. Jeho
struktura vypadá takto:

08:00 – 08:30 Scházení dětí
08:30 – 09:00 Ranní kruh u ohně
09:00 – 09:30 Svačina
09:30 – 11:30 Dopolední program
11:30 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:00 Volná hra
13:00 – 15:00 Odpolední program/odpočinek
15:00 – 15:30 Svačina
15:30 – 16:00 Volná hra
15:00 – 16:30 Vyzvedávání dětí

● Závěrečná ustanovení
V první den účasti dítěte na táboře je nutné dodat Prohlášení zákonného zástupce o

zdravotním stavu dítěte
(https://hura-ven.cz/dokumenty-ke-stazeni/potvrzeni-o-bezinfekcnosti/ ).

Seznámení se s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami stvrzuje zákonný
zástupce dítěte při vyplnění přihlašovacího dotazníku zaškrtnutím možnosti
“souhlasím” a složením zálohy.

Zákonní zástupci mají právo vznést k průběhu příměstského tábora písemné připomínky
na adresu EnviKlub HURÁ VEN z.s., které budou řešeny mezi stěžovatelem a
vedením organizace.

Po skončení táboru bude zákonnému zástupci zaslán dotazník s prosbou o zpětnou
vazbu.

V Hostivici 25.1.. 2023
Mgr. Barbora Kompanová
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