
 

 
 

 

 

 

 
Podmínky příměstského tábora Cesta integrace, o. p. s. 2023 
 

- Operace Q – qou vadis? Zánik nebo znovuzrození… 
 
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 8:30 do 16:30 v prostorách nízkoprahového 
Klubu Cesta – Na Obci 2049, Říčany. Klub bude otevřen od 8 do 17 hodin.  

• 1. turnus: 17. - 21. 7. 2023 

• 2. turnus: 31. 7. - 4. 8. 2023 
 
Pro koho je tábor určen: Tábor je určen pro děti ve věku 6-15 let, v roce 2023 nečerpáme žádné granty, 
kromě přihlášky a bezinfekčnosti není nutné žádné potvrzení. 
 
Cena tábora: 3000 Kč (program, strava, pitný režim, výlety, ceny,…)  
  
Podmínky:  

 
1. Zmeškané dny ze strany účastníka mohou být zpětně finančně kompenzovány od ceny 

příměstského tábora (dle domluvy a důvodu nepřítomnosti). 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). 

 
2. 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.   
 

3. 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.  
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Zázemí a strava:  
Příměstský tábor má základnu v Klubu Cesta – Na Obci 2049, 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 31. 5. 2023 vyplněním přihlášky a zasláním na email: 
skoly@cestaintegrace.cz nebo v originále na adresu sídla (Masarykovo nám 6, Říčany). Na základě 
potvrzení o přijetí na tábor, obdržíte další informace týkající se platby (do 15. 6.) a organizace tábora. 
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. 
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Program tábora:  
  

Operace Q 
 

Quo vadis? zánik nebo znovuzrození 
Planeta a lidstvo bylo zničeno, téměř! Staň se jedním z mála 
přeživších na postapokalyptické Zemi a pomoz znovu nastolit 
život. Ti, co přežili, mají poslední možnost …znovuzrození nebo 
zánik. Pomoz najít antihmotu, která  musí být dopravena do 
jádra země, čas se krátí. Troufáš si na výzvu?   

 
 
 

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 

 
 


