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Táborový řád – výjezdní tábory 

1. Charakteristika táborů a jejich účastníci 
 Pořadatelem táborů je DDM Trend Roudnice n. L., Jungmannova 667, Roudnice nad Labem. 

 Tábory jsou zpravidla pořádány v rekreačních zařízeních, ubytovacích objektech, kempech či v přírodě. 

 Účastníky táborů jsou děti školního věku (tj. děti, které do dne začátku tábora již zahájily povinnou 

školní docházku). Dále mohou být v případě potřeby účastníky doprovodné osoby.  

 Doporučená věková hranice pro účast na táboře je stanovena při vyhlášení tábora s ohledem na 

podmínky tábora a připravovaný program.  

 Kapacita tábora je určena při vyhlášení tábora s ohledem na ubytovací, stravovací a hygienické 

podmínky a zvolený program.  

 Přednost v účasti na táborech mají účastníci vzdělávání v DDM TREND, tj. žáci zapsaní do kroužků 

v daném školním roce. Všechny děti jsou zapsány v pořadníku a jsou přijímány od určeného termínu 

až do naplnění kapacity. V případě volné kapacity jsou po daném termínu postoupena místa 

sourozencům již přijatých dětí a poté ostatním.  

 Zákonní zástupci dětí jsou povinni sdělit pořadateli veškeré informace o jejich zdravotním stavu, 

obtížích a jiných předpokladech, které jsou zásadní pro účast dětí na táboře a mohly by mít vliv na 

průběh pobytu, chování ve skupině a zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví osob. Informace 

závažného charakteru (např. závažné psychické potíže nebo mimořádné osobní potřeby mohou být 

překážkou k přijetí na tábor nebo důvodem k podmínění účasti - např. pobyt asistenta apod.) 

 

2. Vyhlášení tábora a zápis účastníků 
 Vyhlášení tábora bývá zpravidla zveřejněno na webových stránkách DDM a dalších obvyklých místech. 

Obsahuje termín, místo konání a téma tábora. Společně s vyhlášením tábora jsou stanovena „Pravidla 

tábora“, obsahující další podmínky a ujednání, jako je cena, termín a způsob úhrady, rozsah 

nabízených služeb, informace o vedoucích apod. 

 Přihlašování účastníků probíhá v termínu určeném při vyhlášení tábora. 

 Přihlašování účastníků probíhá způsobem určeným při vyhlášení tábora (zpravidla telefonicky na tel. 

739 642 906 nebo osobně v budově Jungmannova 667).  

 Na tábor se nelze přihlásit přednostně, přihlášky odeslané před určeným termínem nebo jiným 

způsobem nejsou akceptovány.  

 S ohledem na ubytovací možnosti je možné upřednostnit v pořadníku přijetí uchazeče podle pohlaví 

(např. místo na dívčím pokoji = upřednostnění přijetí dívky dle pořadníku, na chlapeckém pokoji = 

přijetí chlapce dle pořadníku). 

 Pro přihlášení je nutné uvést jméno a věk účastníka a telefonní číslo zákonného zástupce. 

 Přihlášený účastník je povinen odevzdat řádně vyplněnou přihlášku a uhradit poplatek za tábor do 

určeného termínu, jinak je jeho místo postoupeno náhradníkovi.  

 V určeném termínu musí účastník odevzdat všechny požadované doklady. Součástí dokladů je 

zpravidla přihláška, kartička pojišťovny, lékařský posudek k absolvování tábora, nástupní list, potvrzení 

o bezinfekčnosti (odevzdává se těsně odjezdem), případně další požadované doklady (např. pojištění, 

dotazníky, hygienické požadavky apod.) 

 Další podmínky a termíny jsou určené pravidly tábora. 
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3. Platební podmínky a vrácení poplatků. 
 Z důvodu včasné přípravy táborů je nutné uhradit zálohy a celkovou částku v daných termínech.  

 Cena tábora, způsob úhrady a datum splatnosti jsou zveřejněny při vyhlášení tábora.  

Platba za letní tábor může být uhrazena buď v hotovosti do hlavní pokladny DDM Trend (v budově 

Jungmannova 667) nebo převodem na účet DDM Trend č. 11036471/0100, kdy je nutné do zprávy pro 

příjemce uvést jméno dítěte a název tábora.  

 Stornopodmínky v případě odhlášení účastníka z tábora stanovuje DDM v souvislosti se 

stornopodmínkami poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb. Doporučujeme účastníkům 

sjednat si vlastní pojištění storna cesty.  

 

4. Zahájení a ukončení tábora 
 Čas a místo zahájení a ukončení tábora jsou určeny při vyhlašování táborů.  

 V okamžiku nástupu na tábor je nutné, aby měli účastníci odevzdány všechny potřebné doklady. 

 Účastník a jeho zákonný zástupce jsou povinni dostavit se včas na místo odjezdu a návratu. Nezletilí 

účastníci jsou předáváni mezi zákonným zástupcem a vedoucím tábora osobně. Samostatný příchod a 

odchod u nezletilých není přípustný.  

 

5. Táborová činnost 
 Táborové hry, sportovní činnosti a další aktivity jsou přizpůsobeny podmínkám a věku dětí.  

 Celotáborová hra je připravována v soutěžním duchu, s ohledem na podmínky a potřeby účastníků.  

 Týdenní rozvrh je určený předem a může se měnit v závislosti na aktuálních podmínkách a potřebách 

účastníků.  

 Na každém táboře je zpravidla zařazen minimálně jeden výlet.  

 

6. Stravování, hygienické a bezpečnostní podmínky 
 Tábory probíhají v ubytovacích zařízeních jiných poskytovatelů nebo v přírodě. Rozsah služeb a 

odpovědnost za jejich zajištění jsou stanoveny smlouvou. 

 DDM prověřuje předem vybraná zařízení a místní podmínky. Před konáním tábora je zařízení nebo 

místo prohlédnuto osobně zaměstnancem DDM. 

 Účastníci táborů používají určené sociální zařízení. Vedoucí táborů dbají na dodržování hygienických 

zásad. 

 Účastníci tábora jsou povinni dodržovat provozní řád a požární a bezpečnostní předpisy daného 

zařízení. Nedodržení může být důvodem k vyloučení účastníka z tábora bez náhrady.  

 Účastníci jsou povinni dodržovat pokyny vedoucích tábora, zejména pokyny týkající se bezpečnosti, 

hygieny, programu a denního a ubytovacího režimu. Jsou povinni chránit zdraví své i ostatních, chovat 

se šetrně k životní prostředí a majetku. 

 Vedoucí může účastníkům, zejména na výletech, zakázat konzumaci vybraných potravin, které mohou 

přinášet zdravotní rizika (např. majonéza, nebalené potraviny apod.) 

 Po dobu tábora je účastníkům přísně zakázáno užívání návykových látek. V případě podezření na užití 

těchto látek je pořadatel oprávněn provést testování uchazeče. Užití návykových látek je důvodem 

k okamžitému vyloučení účastníka z tábora bez náhrady. V takovém případě jsou zákonní zástupci 

povinni účastníka neprodleně vyzvednout.  

 V případě zranění nebo zdravotních problémů jsou účastníci povinni toto ihned oznámit vedoucímu. 
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 Zákonní zástupci jsou povinni zajistit účastníkům vybavení, které jim umožní spokojeně, pohodlně a 

ve zdraví absolvovat tábor (např. vhodnou obuv na výlety, láhev na pití atd.) 

 V případě zdravotních problémů nebo porušení táborového řádu, provozního řádu zařízení, či 

vnitřního řádu DDM, může vedoucí požádat rodiče o předčasné vyzvednutí dítěte. 

 

 

7. Chování účastníků 
 Všichni účastníci dodržují pravidla bezpečnosti, hygienické zásady a další pokyny. Chovají se tak, aby 

neohrozili zdraví a bezpečnost sebe nebo někoho jiného. Je zakázáno nosit u sebe nebezpečné věci.  

 Účastníci jsou povinni chovat se podle zákonných a morálních pravidel. Jsou ohleduplní k ostatním, 

neničí věci, chrání životní prostředí. 

 V průběhu celého tábora účastníci dodržují denní režim a řídí se pokyny vedoucích.  

 Účastníci mají zakázáno opouštět svévolně tábor. Při činnosti mimo tábor se drží pohromadě, nikdo 

nesmí opouštět místo bez svolení vedoucího. Při pohybu v dopravě jsou povinni dbát na pravidla 

bezpečnosti v silničním provozu. 

 

8. Ostatní ustanovení 
 Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované porušování pokynů může být důvodem k vyloučení 

účastníka z tábora bez náhrady za zbývající pobyt. V takovém případě je zákonný zástupce po dohodě 

s hlavním vedoucím povinen dítě vyzvednout. 

 Pořadatel neručí za cenné věci účastníků. 

 Pořadatel neručí za předměty, které poškodí nebo ztratí účastníci. Doporučujeme sjednat si vlastní 

pojištění odpovědnosti za škodu.  

 Doporučujeme, aby děti neměly u sebe telefony, tablety a další zařízení, která narušují jejich aktivní 

účast na programu, snižují zájem o připravovaný program a zejména u menších dětí podporují stesk 

po domově. V případě potřeby může vedoucí tyto předměty dětem uschovat po dobu trvání tábora.  

 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, zejména s ohledem na počasí a schopnosti či únavu 

dětí. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo tábor zrušit v případě nízkého počtu účastníků (např. v závislosti na 

podmínkách vyplývajících z rezervace ubytovacích a dalších služeb). 

 Zákonní zástupci svým podpisem na přihlášce stvrzují, že jsou seznámeni s Táborovým řádem a 

s dalšími předpisy, např. s Vnitřním řádem DDM Trend a budou se jimi řídit. 

 

 

 

V Roudnici nad Labem dne 21.2.2022    Mgr. Zdeňka Fillerová Studená 

        ředitelka DDM TREND Roudnice n. L.  

 


