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Táborový řád – příměstské tábory
1. Charakteristika táborů a jejich účastníci







Pořadatelem táborů je DDM Trend Roudnice n. L., Jungmannova 667, Roudnice nad Labem.
Tábory jsou zpravidla příměstské (tj. děti docházejí každý den v určený čas do DDM Trend a po
skončení programu opět odcházejí domů).
Účastníky táborů jsou výhradně děti školního věku (tj. děti, které do dne začátku tábora již zahájily
povinnou školní docházku).
Kapacita tábora je určena při vyhlášení tábora s ohledem na hygienické podmínky a program (zpravidla
20 dětí).
Program táborů bývá zpravidla týdenní. V takovém případě se nemohou účastníci hlásit pouze na
jednotlivé dny. Ve dnech pracovního klidu tábory zpravidla neprobíhají.
Přednost v účasti na příměstských 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.

2. Přihlašování účastníků a podmínky přijetí









Termíny a zaměření táborů vyhlašuje DDM Trend v předstihu nejméně 7 dnů před zahájením
přihlašování.
Přihlašování účastníků probíhá v termínu určeném při vyhlášení tábora (zpravidla v období března až
dubna).
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.
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.
Nejpozději v den nástupu na tábor musí účastník odevzdat kartičku pojištěnce, příp. její kopii a platné
potvrzení o bezinfekčnosti. Bez těchto dokladů nemůže být přijat.
Další podmínky a termíny jsou určené pravidly táborů pro daný školní rok.

3. Platební podmínky a vrácení poplatků.





Z důvodu včasné přípravy táborů je nutné uhradit 100 % částky v daném termínu.
Cena tábora, způsob úhrady a datum splatnosti jsou zveřejněny při vyhlášení tábora.
Platba za letní příměstské tábory 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, tábor a číslo běhu.
Je-li přihlášený účastník z tábora odhlášen do stanoveného termínu (u letních táborů je to zpravidla
do 15. června), je mu vráceno 100 % uhrazené částky.

Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L.

Jungmannova 667, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 46773584
www.ddmtrend.cz
Telefon/mobil: 739 642 906; 606 663 745; e-mail: ddm.trend@centrum.cz



Je-li přihlášený účastník z tábora odhlášen v době po stanoveném termínu a není-li na jeho místo
náhradník, je mu vrácena pouze stanovená část poplatku (Zpravidla 50%). Zbytek částky je již využit
na přípravu programu a materiál, a tím propadá ve prospěch ostatních účastníků tábora. Po zahájení
tábora již nevracíme.

4. Zahájení a ukončení tábora








Zahájení a ukončení tábora je určeno při vyhlašování táborů.
V okamžiku nástupu na tábor je nutné, aby měli účastníci odevzdány všechny potřebné doklady
(přihláška, kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti). Bez těchto dokladů nebude dítě přijato na
tábor.
Trvání příměstského tábora je určeno při vyhlašování táborů. Účastník je povinen přicházet a odcházet
v určené hodiny (Trvání letních příměstských táborů je zpravidla v době od 8
do 16 hodin.)
Během výletů je možný jiný časový rozvrh.
Účastník může odcházet z tábora sám pouze tehdy, dá-li hlavnímu vedoucímu písemný souhlas
zákonného zástupce. V případě předčasného odchodu z tábora musí být v souhlasu uveden přesný čas
odchodu.

5. Táborová činnost





Táborové hry, sportovní činnosti a další aktivity jsou přizpůsobeny podmínkám a věku dětí.
Na dobu jednotlivých běhů táborů je připravován tematický program. Z tohoto důvodu
je žádoucí, aby účastníci absolvovali celý běh tábora.
Týdenní rozvrh je určený při zahájení každého běhu tábora.
V každém běhu příměstského tábora je zpravidla zařazen minimálně jeden výlet.

6. Stravování, hygienické a bezpečnostní podmínky











Příměstské tábory probíhají zpravidla v zařízení DDM Trend.
Není-li určeno jinak, zajišťuje pořadatel příměstského tábora účastníkům oběd a pitný režim. Svačinu
si děti nosí z domova. Při výletech nemusí být oběd zajištěn.
Na výdej jídel chodí účastníci v čase k tomu vymezeném.
Pokud má účastník k svačině potraviny, které vyžadují uchování v chladu, předá je vedoucímu k uložení
do chladničky.
Vedoucí může účastníkům, zejména na výletech, zakázat konzumaci vybraných potravin, které mohou
přinášet zdravotní rizika (např. majonéza, nebalené potraviny apod.)
Účastníci táborů používají vyhovující sociální zařízení. Vedoucí táborů dbají na dodržování
hygienických zásad.
Účastníci dodržují bezpečnostní zásady. Chrání své zdraví a zdraví ostatních.
V případě zranění nebo zdravotních problémů jsou účastníci povinni toto ihned oznámit vedoucímu.
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 může vedoucí požádat rodiče o předčasné vyzvednutí dítěte.
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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.
Při činnosti ve skupinách se drží účastníci pohromadě, nikdo nesmí opouštět místo
bez svolení vedoucího.

8. Ostatní ustanovení









Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované porušování pokynů může vést až
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.
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.
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 (zpravidla méně než 6
dětí).
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 19.5.2020

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
ředitelka DDM TREND Roudnice n. L.

