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Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. PR, vložka 78. 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY na příměstský tábor (dále jen tábor) pořádaný  
Městskou knihovnou v Přerově, příspěvkovou organizací 

1. Organizátor tábora 

Organizátorem tábora je Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace.  

Sídlo organizátora: Žerotínovo nám. 211 /36, 750 02 Přerov 
Telefonický kontakt:  +420 581 334 060, +420 724 534 108 
E-mailový kontakt: sluzby@knihovnaprerov.cz. 

2. Organizační a prostorové zabezpečení tábora 

Tábor je realizován přímo v prostorách půjčovny pro děti Městské knihovny v Přerově na Palackého ul. č. p. 1, 750 02 
Přerov. Tematicky zaměřené výlety a aktivity jsou realizovány v blízkém okolí knihovny, a to na území města Přerova 
nebo ve vzdálenějších lokalitách dle tematické náplně (turistický výlet, návštěva pamětihodnosti, zajímavosti, muzea 
v sousedním městě apod.). 

Telefonický kontakt: +420 581 334 076, +420 724 519 662 
E-mailový kontakt: deo@knihovnaprerov.cz 

Realizace tábora je personálně zabezpečena 3 dospělými osobami (2 pracovnice Městské knihovny v Přerově, 1 externí 
pracovník) se zkušenostmi s prací s dětmi. Při všech aktivitách je k dispozici pracovník proškolený pro poskytnutí první 
pomoci. 

3. Přihlášení dítěte na tábor  

Zákonný zástupce si účast na táboře pro své dítě objednává v termínu uvedeném v nabídce, a to prostřednictvím 
přihlášky v tištěné podobě, kterou si může vyzvednout v půjčovně pro děti na Palackého ul. č. p. 1, nebo stáhnout 
v elektronické podobě z internetových stránek knihovny www.knihovnaprerov.cz/primestskytabor/.  

4. Cena tábora  

Cena je sestavena z následujících položek (není-li uvedeno jinak):  

 náklady na oběd ve dnech konaných v prostorách knihovny nebo v její těsné blízkosti. Pro ostatní dny, kdy jsou 
realizovány výlety a aktivity mimo prostory knihovny, je nutné účastníky vybavit stravou na celou dobu pobytu při 
aktivitě v exteriérech 

 náklady na drobné občerstvení a pitný režim 

 náklady na dopravu na plánované výlety a zájezdy  

 náklady na materiální prostředky (výtvarné pomůcky, materiál pro soutěže a hry apod.)  

 náklady na vstupné a další poplatky v souvislosti s táborovým programem, poplatky na základní pojištění dítěte  

 náklady na odměny a ceny do soutěží a her 

 osobní náklady pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora 

 další náklady (náklady na pořízení prostředků první pomoci, lékárničku apod.) 

 náklady na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s táborovým 
programem  

5. Platba za tábor  

Částku ve výši 100 % ceny za účast na táboře je nutné uhradit do 10 dnů po podání přihlášky, a to bezhotovostně na účet 
knihovny. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, který klient obdrží společně s přihláškou. Ve výjimečných případech 
je možné po předchozí domluvě provést platbu v hotovosti v ekonomickém oddělení Městské knihovny v Přerově, 
Žerotínovo nám. 211/36. 



6. Zrušení účasti na táboře 

a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte): 

 objednaný tábor je možno zrušit pouze písemnou formou přímo v půjčovně pro děti Městské knihovny 

v Přerově na Palackého ul. č. p. 1 

 objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena 

následovně: 

o v době delší než 30 dnů před konáním tábora 100 Kč  

o 29 - 15 dnů před konáním tábora 30 % z ceny tábora 

o 14 - 7 dnů před konáním tábora 70 % z ceny tábora 

o v době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100 % ceny tábora 

o pokud bude pobyt dítěte prokazatelně zrušen z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně úrazu 

dítěte (předložení lékařského potvrzení), činí odstupné 100 Kč + prokazatelně vynaložené náklady 

na pobyt dítěte  

b) finanční náhrady v mimořádných případech vzniklých v průběhu konání tábora  

 bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů, finanční 

náhrada za táborový pobyt jim nepřísluší 

 bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které budou rodiči 

písemně prokázány, bude jim vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů 

 bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, vrací se dítě domů na náklady rodičů a rodičům 

bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů včetně poplatků za stravu za celou 

plánovanou délku tábora 

 bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě odesláno na náklady rodičů 

a rodičům bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů 

 bude-li nutné tábor zrušit z důvodu vážné živelní události, bude rodičům vrácena část ceny tábora po 

odečtení dosud vzniklých nákladů a nákladů souvisejících s přesunem dětí či s evakuací dětí  

7. Závěrečná ustanovení  

Za mobilní telefony, MP3 přehrávače, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, jiná elektronika apod.) si děti 
zodpovídají samy a Městská knihovna v Přerově za tyto věci nezodpovídá.  

Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami podepíše zákonný zástupce dítěte na přihlášce 
k  táboru.  

Rodiče mají právo vznést k průběhu tábora písemné připomínky a stížnosti na adresu Městské knihovny v Přerově, 
Žerotínovo nám. 211/36, které budou řešeny mezi stěžovatelem a vedením Městské knihovny v Přerově. Budou-li 
připomínky a stížnosti opodstatněné a vznikla-li tím z důvodu přednesených nedostatků objednateli prokazatelná škoda, 
zavazuje se Městská knihovna v Přerově tuto škodu uhradit v dohodnuté výši.  

 

V Přerově17. května 2018  

Ing. Pavel Cimbálník 

ředitel Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace 


