
 
 
 

 

 

 

Podmínky příměstského tábora Cesta integrace, o. p. s. 2021 
 

- V HLUBINÁCH, tajemství dna  oceánu -  
- CYKLO TÁBOR V hlubinách -  

 

Název projektu: Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku II. 
číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014026 

 
Organizátor: 
Cesta integrace, o.p.s. 
Masarykovo nám. 6, 25101 Říčany 
IČO: 26619032 
 
Kontaktní osoba:  
Mgr. Markéta Hubínková, DiS. – tel: 774 780 540, marketa.hubinkova@cestaintegrace.cz nebo 
skoly@cestaintegrace.cz.  
Tábor organizují VŠ vzdělaní sociální a pedagogičtí pracovníci Cesty integrace, o.p.s. Zdravotník po 
celou dobu tábora zajištěn. 
 
Termíny:  
Příměstský tábor probíhá od pondělí do pátku v době od 7:30 do 17:30 v prostorách Nízkoprahového 
klubu Cesta – Na Obci 2049, Říčany. Hlavní program začne v 8:30 a skončí v 17:00. 

• 1. turnus: 12. – 16. 7. 2021 – cyklo tábor 

• 2. turnus: 26. – 30. 7. 2021 – klasický příměstský tábor 

• 3. turnus: 9. – 13. 8. 2021 – klasický příměstský tábor 
 

Pro koho je tábor určen: Tábor je určen pro děti ve věku 7-15 let a současně děti rodičů, kteří jsou 
zaměstnanci, OSVČ, v evidenci ÚP, studují nebo se rekvalifikují. Vazbu na trh práce musí mít oba rodiče 
– potvrzení jako podmínka tábora. Rodiny žijí či pracují v MAS Říčansko (vazba na region). 
 
Cena tábora: celodenní péče a program tábora zdarma díky dotaci z EU, rodiče budou hradit pouze 
příspěvek na stravu, výlety a neuznatelné náklady z projektu v ceně 1700,- Kč/ jeden turnus.  
 
Další podmínky:  

1. Tábor je z většiny financován z Evropského sociálního fondu – Operační program 
Zaměstnanost, proto je cena tábora nižší, rodiče budou hradit pouze příspěvek na stravu, 
výlety a případně ostatní náklady, které nemohou být kryty z dotace OPZ v ceně 1700,- Kč/ 
jeden turnus. Částka nepodléhá vyúčtování rodičům. Pro úspěšné splnění této podmínky 
ovšem budeme potřebovat od zákonných zástupců dítěte následující listiny:  

• Závazná přihláška  
• Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře 
• Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce  
• Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ (v případě, že jste OSVČ) 
• Monitorovací list podpořené osoby 
• Prohlášení o bezinfekčnosti – odevzdat první den konání tábora 
• Docházková listina (po skončení tábora) 

mailto:marketa.hubinkova@cestaintegrace.cz
mailto:skoly@cestaintegrace.cz


 
 
 

 

 

 

V případě, že jste s námi byli zapojeni do tábora v létě 2020 a ve výše uvedených dokumentech 
nedošlo ke změně u obou zákonných zástupců,  stačí vyplnit formulář Prohlášení o aktuálnosti 
údajů + dodat aktuální přihlášku na tábor, docházkovou listinu a bezinfekčnost. 
 

VZORY VŠECH TĚCHTO LISTIN JSOU NA WWW.CESTAINTEGRACE.CZ V SEKCI PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
NEBO NA VYŽÁDÁNÍ U VEDOUCÍ TÁBORA.  
 

2. Podmínkou pro cyklistický – 1. turnus tábora je vlastní funkční kolo (ideálně trekingové či 
horské), vlastní helma a povinná výbava kola, náhradní duše. Doporučujeme dětem uzavřít 
úrazové pojištění. V mimořádných případech můžeme zapůjčit omezené množství kol.  
 

3. Zmeškané hodiny ze strany účastníka nebudou zpětně finančně kompenzovány od ceny 
příměstského tábora. Případnou nepřítomnost nahlásí zákonný zástupce dítěte předem 
vedoucí tábora. Účastí na táboře a odevzdáním přihlášky zákonný zástupce souhlasí s užitím 
osobních údajů pro potřeby realizace tábora. Rovněž dává zákonný zástupce dítěte Cestě 
integrace, o. p. s. souhlas s pořizováním fotodokumentace pořízené během konání tábora a 
jejím případným zveřejněním na webu organizace či v regionálním tisku. Více ve smlouvě 
(GDPR). 

 
4. Podmínkou je zajištění účasti dítěte na příměstském táboře, který je realizovaný s podporou z 

Operačního programu Zaměstnanost, v rámci projektu č.CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014026  
v plném rozsahu, minimálně však 40 hod. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR. Realizátor projektu je Cesta integrace, o.p.s. 
 

5. Zákonní zástupci se zavazují odevzdat nejpozději 2 týdny před nástupem dítěte na tábor 
vyplněnou a oběma rodiči potvrzenou relevantní část Potvrzení o postavení podpořené osoby 
na trhu práce (A, B nebo C) v případě OSVČ pak potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociálním 
pojištění. Dále se zavazují k řádnému vyplnění Monitorovacího listu podpořené osoby a to na 
začátku, kdy bude dítě přijato na tábor a na konci, kdy tábor opustí. Osoby mladší 18 let jsou 
ve smluvním vztahu zastoupeny jejich zákonným zástupcem. Zákonný zástupce dítěte přebírá 
plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. 
 

6. Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat pokyny vedení tábora, lektorů a 
instruktorů. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků.  Účastník je 
povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V 
případě, že bude dítě svým nezvladatelným nebo obzvláště nevhodným chováním narušovat 
chod tábora, bude zákonný zástupce neprodleně upozorněn a požádán o nápravu jeho 
chování, popřípadě domluvu. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě dalších opakování 
takového případu vyloučit dítě z tábora. V takovém případě však nevzniká žádný nárok na 
vrácení již zaplacené částky.  Na stravu a aktivity nehrazené z dotace. 
 

7. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v prohlášení o bezinfekčnosti 
dítěte ke zdravotnímu ohrožení účastníka, či kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného 
zástupce právní i finanční důsledky.  
 

8. V případě onemocnění během tábora, potvrzeného lékařem a tím ukončení účasti dítěte na 
táboře, nevzniká nárok na finanční náhradu.  
 

Zázemí a strava:  

http://www.cestaintegrace.cz/


 
 
 

 

 

 

Příměstský tábor má základnu v Klubu Cesta – Na Obci 2049/9, 251 01 Říčany. Samozřejmostí jsou 
výlety nejen po Říčanech, ale i po krásách středních Čech. Každý účastník má zajištěnou dopolední 
svačinu, oběd a odpolední svačinu. Pitný režim zajištěn – dítě musí mít jen lahvičku na pití. 
 
Uzávěrka přihlášek a zaplacení:  
Na všechny turnusy se lze přihlásit do 1. 5. 2021 vyplněním přihlášky a zasláním na email: 
skoly@cestaintegrace.cz. (Nezaručujeme, že bude volno ☺ - zájem je obrovský). Na základě potvrzení 
o přijetí na tábor, obdržíte další informace týkající se platby a organizace tábora. Podmínkou přijetí 
na tábor je mimo jiné dodání všech administrativních podkladů. Přihlášky ke stažení na 
www.cestaintegrace.cz. Cesta integrace došlé přihlášky vyhodnotí a s ohledem na své kapacity a 
podmínky všem účastníkům sdělí případné přijetí přihlašovaného dítěte na příměstský tábor, včetně 
potvrzení termínu tábora zpravidla průběžně, nejpozději do 31. 5. 2021. Cesta integrace si vyhrazuje 
právo s ohledem na zájem účastníků a kapacity tábora případně termíny tábora upravit, zrušit či 
přihlášku zcela odmítnout.   
 
Zákonný zástupce je povinen před nástupem na tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným 
řádem a to zejména s následujícími body: 

• Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu v lese, 
při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od 
skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená 
místa. 

• Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích. 

• Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit 
hlavní vedoucí nebo zdravotnici. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotnice (i vlastní 
léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotnici.  

• Strava – Děti musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim. 

• Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a 
omamných látek. 

• Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, 
poděkování) a neužívat sprostá slova. 

• Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou 
osobu (vedoucí, zdravotnice). 

 
Cesta integrace, o.p.s. výslovně upozorňuje, aby účastník příměstského tábora nenosil s sebou na 
výlety mobilní telefon, cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže zodpovídat za 
případné ztráty.  Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, je povinen si cenné věci a peníze 
uschovat prostřednictvím vedoucího oddílu, který zajistí bezpečné uschování mu svěřených věcí, v 
jiném případě neodpovídáme za ztrátu věcí dítěte. 
 
 
Další podmínky budou vyplývat ze Smlouvy o účasti dítěte na příměstském táboře a závazné 
přihlášky. 

 
 
 
 
Program tábora:  
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V HLUBINÁCH, tajemství dan oceánu… 
 

      Byli jste pověřeni anglickou královnou najít smaragdový prsten, rodinný 
symbol a talisman života. Prsten leží na dně oceánu po ztroskotání 
obchodní lodi v bouři. Kdo ho nalezne a přinese královně, čeká ho 
nejenom odměna, ale i sláva a moc. Talisman života ale skrývá tajemství 
smrti, nenávisti a pomsty. Není vše, jak se zdá a odměna, sláva a moc 

nejsou zadarmo. Boj s přírodními živly není ta nejhorší noční můra… 
 
 

1. den program v okolí Klubu Cesta  - seznámení účastníků, začátek celotáborové hry 

2. den – celodenní výlet 

3. den - program v okolí klubu Cesta  

4. den – celodenní výlet  

5. den - program v okolí klubu Cesta, zakončení hry, vyhlašování 

 

 
Cyklo komando III. – V hlubinách… 
 
Tábor zaměřený na cyklistické dovednosti, dopravní znalosti a výlety na kolech. Samozřejmostí je i 
celotáborová hra V hlubinách, tajemství dna oceánu. Aktivity na dopravním hřišti a menší i větší výlety 
po okolí. Určeno pro děti, kteří na kole jezdí ☺ Přizpůsobeno všem s ohledem na fyzickou kondici. 
Podmínkou je funkční jízdní kolo (ideálně trekingové nebo horské – bude se jezdit mimo silnice), helma 
a úrazové pojištění. Základna: Klub Cesta, výlety po okolí. 
 

1. den program v okolí Klubu Cesta  - seznámení účastníků, mini výlety po okolí, dopravní hřiště 
2. den – delší výlet  
3. den – kratší celodenní výlet po okolí 
4. den – delší výlet  
5. den – střední výlet na zakončení tábora :-D 

 
Výlety budou vždy upřesněny předchozí den tábora (dle počasí a složení účastníků). Celotáborová hra 
je připravena hravou formou, vhodná jak pro kluky, tak i holky. Očekáváme, že minimálně úterý a 
čtvrtek vyjedeme na celodenní výlet. Předpoklad cca 30 km za den (+/-). 


