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Podmínky: 3 DENNÍ PIRÁTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S CESTOU INTEGRACE 
 
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 
Tábor organizují VŠ vzdělaní sociální a pedagogičtí pracovníci Cesty integrace, o.p.s. s praxí se školními 
kolektivy na Říčansku. 
 
Cílová skupina  
Děti 6 – 13 let 
 
Termíny 

o 21. – 23. 7. 2021 
o 4. – 6. 8. 2021 

 
Zázemí a strava 
Všechny aktivity mají základnu v Klubu Cesta – Na Obci 2049, Říčany, ale probíhat budou zejména v 
přírodě. Každý účastník má zajištěnou dopolední a odpolední svačinu a oběd. Pitný režim zajištěn – dítě 
musí mít jen lahvičku na pití.  
 
Uzávěrka přihlášek a zaplacení 
Přihlášky vybírány do zaplnění kapacity 20 dětí nebo dle aktuálního nařízení vlády. Nejpozději týden 
před konáním vám dáme vědět, zda se tábor uskuteční a vyzveme vás k platbě. Cena 1200 Kč. Platba 
možná přes účet či hotově po domluvě s vedoucí tábora (kontakt viz výše).  
 
Splatnost na BÚ Č. 1303277001/5500, VS: datum narození dítěte  a pod zprávou pro příjemce: jméno a 
příjmení dítěte. Plaťte až po potvrzení, že bylo dítě na tábor přijato.   
 
 
Podmínky 
Zmeškané hodiny ze strany účastníka např. z důvodů nemoci budou individuálně řešeny. Případnou 
nepřítomnost nahlásí zákonný zástupce dítěte předem. Účastí na aktivitách a odevzdáním přihlášky 
zákonný zástupce souhlasí s užitím osobních údajů pro potřeby realizace aktivit.  
 
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.  
 
 
Smluvní podmínky 
Účastník je povinen dodržovat řád, režim dne a pokyny vedoucích. Především pak pokyny týkající se 
bezpečnosti a zdraví účastníků. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní 
účastníky. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje 
právo vyloučit jej. 
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Zákonný zástupce je povinen před nástupem na aktivitu 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 aktivity 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, který zajistí bezpečné uschování mu svěřených věcí, v jiném případě 
neodpovídáme za ztrátu věcí dítěte. 
 
Hygienická opatření: 
Budeme dbát na hygienická opatření a pravidelnou možnost hygieny rukou, desinfekci vnitřních 
prostor a pomůcek, apod. Budeme se řídit aktuálními vládními nařízeními, povinnou listinou pro přijetí  
na tábor bude negativní test na COVID-19. Přílohu přihlášky bude v den konání akce i potvrzení o 
bezinfekčnosti dítěte.  
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