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Všeobecné podmínky pro přihlášení na Letní Dráček 2023 (dále jen LDT 2023) 
 

LDT Dráček 2. turnus v termínu 15.7.2023 – 29.7.2023 (dále jen 2.turnus) 
LDT Dráček 4. turnus v termínu 12.8.2023 – 26.8.2023 (dále jen 4. turnus) 

 
1 - Přihlášení: 
Na LDT 2023 může zákonný zástupce přihlásit dítě ve věku od 6 do 18 let, v případě mladšího věku dítěte, záleží na 
individuálním posouzení, dle schopností a samostatnosti dítěte (platí i pro děti, které splňují věk 6 let a výše), tím myslíme, že se 
umí samo najíst, používat příbor a má osvojené základní hygienické návyky – oblékání, výměnu prádla, čištění zubů, mytí rukou, 
koupání, vyprazdňování a následnou hygienu.  
 
Je možné se přihlásit na 2. turnus a 4. turnus v Hedčanech u Kožlan - 14 dní. Start přihlášek bude dne 15. 1. 2023 ve 18:00 hod., 
pro členy spolku LDT Dráček dne 15. 1. 2023 ve 18:00 hod. Uzávěrka přihlášek je po naplnění kapacity. Přihlášení se provádí v 
elektronickém formuláři na našich webových stránkách www.ldtdracek.cz  
 
Po odeslání on-line přihlášky na stránkách www.ldtdracek.cz Vám budou na Váš uvedený e-mail v on-line přihlášce doručeny 
veškeré informace včetně závazné přihlášky. (proto prosíme o kontrolu vašich dat před odesláním on-line přihlášky) 
 
Do 7 kalendářních dní od doručení řádně vyplněné závazné přihlášky na LDT Dráček z.s. kterou objednavatel zašle na adresu 
spolku LDT Dráček z.s. Ke Skále 55, Most – Rudolice 434 01, nebo naskenovanou řádně vyplněnou přihlášku zaslat na e-mail 
info@ldtdracek.cz . (preferujeme elektronickou podobu zasílání dokumentace) Po předchozí domluvě je možné závaznou 
přihlášku předat na našich sběrných místech. Obdržením této řádně vyplněné závazné přihlášky je Vaše dítě závazně přihlášeno. 
 
2 - Cena: 
Cena pobytu je 9 500 Kč (devět tisíc pět set korun českých) 
pro člena spolku LDT Dráček z.s. je cena 9 200 Kč (devět tisíc dvě stě korun českých).  
Pro sourozence je cena 9 200 Kč (devět tisíc dvě stě korun českých).  
 
3 - V ceně je zahrnuto:  
ubytování– 4 místné chatky 
strava 5x denně (není omezeno množství)  
pitný režim (po celý den v neomezeném množství)  
úklid společných prostor (jídelna, společenská místnost, chodby, sprchy)  
místní poplatky 
doprava autobusem (tam a zpět, na individuální dopravu není poskytována sleva)  
zdravotní péče, základní léky vč. dopravy k odbornému ošetření hl. vedoucí 
lektoři a vedoucí  
celodenní program 
kancelářské pomůcky nezbytné k programu tábora a kreativním činnostem  
ceny za soutěže (diplomy, medaile, sladkosti, věcné ceny, dárky apod.)  
 
4 - Zdravotní stav: 
Dítě při odjezdu na tábor musí být v dobrém zdravotním stavu. Toto zákonný zástupce potvrzuje Prohlášením o bezinfekčnosti, 
zahrnuje i upozornění, které nesmí být starší více než 1 den před nástupem dítěte na tábor. Chceme Vás upozornit, že v 
„Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte“, které odevzdáváte při odjezdu na LDT 2023 prohlašujete, že Vaše dítě nemá vši ani hnidy. 
Vzhledem ke špatným zkušenostem z minulých let si Vás dovolujeme požádat o důslednou kontrolu, zda Vaše dítě vši ani hnidy 
nemá. Výskyt vší je dle vyjádření hygienické stanice infekční onemocnění, a tudíž důvodem pro ukončení pobytu Vašeho dítěte 
na LDT 2023 a byli bychom nuceni Vás vyzvat, abyste si na vlastní náklady Vaše dítě odvezli z místa konání dětské rekreace 
nebo při zjištění výskytu mu vůbec nebude umožněn odjezd na LDT 2023! Zákonný zástupce je povinen před odjezdem na tábor 
zaznamenat do závazné přihlášky všechny dlouhodobé zdravotní problémy dítěte a uvést veškeré léky, které dítě pravidelně užívá. 
Je potřeba odevzdat při odjezdu Zdravotní způsobilostí dítěte, kterou vyplňuje lékař a nesmí být starší více než 2 roky od data 
vydání, postačí kopie a nemusí být na našem formuláři. Dále musí být vyplněná a podepsaná Plná moc zákonného zástupce k 
ošetření dítěte. LDT Dráček je povinen spojit se při jakýchkoliv zdravotních problémech se zákonnými zástupci dítěte.  
 
5 - Akce „Noc mimo tábor“  
Akce bude spočívat v tom, že skupina dětí, s dostatečným počtem vedoucích, bude spát jednu noc mimo tábor, vyzkouší si, jaké je 
to spát pod širákem a dozvědí se něco o přírodě. Podmínkou účasti na této akci je podepsaný souhlas s účastí dítěte na akci: 
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mimo tábor, mít vlastní spacák a karimatku. Doporučujeme být vybaveni čelovkou nebo baterkou, ale není to podmínkou. Při 
odjezdu na tábor pak u autobusu předat zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný tiskopis „Souhlas s účastí dítěte na akci „Noc 
mimo tábor.“ 
 
6 – Platba: 
Pozor změna!  
Cena 9 500,- kč 7 kalendářních dní od doručení řádně vyplněné závazné přihlášky viz bod. Č. 1 je nutné zaslat min. 1000,- Kč, 
jako stvrzení Vaší závazné přihlášky. Pokud si pobyt rozmyslíte, nebo se nebude moci dítě z jakýchkoliv důvodu zúčastnit, 
nebude Vám tato částka vrácena a bude využita do nákladů akce.  
Zároveň je nutné mít: 
na 2. turnus do 30. 03. 2023 uhrazeno celkem 5 000 Kč (v tom je započítána i prvotní platba 1 000 Kč, tedy 1 000 + 4 000 = 5 
000) a zbývající platbu provést nejpozději do 30. 05. 2023.  
U závazných přihlášek došlých po 30.5.2023 musí být celková platba ze strany objednavatele zaplacena celá, a to v nejkratším 
možném termínu. 
na 4. turnus do 30. 04. 2023 uhrazeno celkem 5 000 Kč (v tom je započítána i prvotní platba 1 000 Kč, tedy 1 000 + 4 000 = 5 
000) a zbývající platbu provést nejpozději do 30. 06. 2023.  
U závazných přihlášek došlých po 30.6.2023 musí být celková platba ze strany objednavatele zaplacena celá, a to v nejkratším 
možném termínu. 
 
Způsoby platby:  
Na účet č.: 2000950697/2010 (Fio banka a.s.), 
var. symbol: rodné číslo dítěte 
Specifický symbol: uveďte pořadové číslo vašeho dítěte v seznamu přihlášených dětí. Tento seznam najdete na stránkách 
www.ldtdracek.cz v sekci informace/seznam dětí  
do poznámky pro příjemce: číslo turnusu a jméno dítěte např.: (2.T – Korkeš Pavel) 
(při platbě více pobytů najednou prosíme každou platbu provádět zvlášť)  
 
Možnosti platby:  
bankovním převodem nebo vložením na účet  
hotově oproti vystavenému pokladnímu dokladu po telefonické domluvě  
oproti vystavené faktuře (možnost příspěvku od zaměstnavatele)  
sponzorským darem  
 
7 - Souhlas se zpracováním osobních údajů a k pořizování obrazové dokumentace GDPR:  
S tímto souhlasem souhlasíte podepsáním dokumentu Souhlas se zpracovaným osobních údajů 2023. 
Tento formulář je nedílnou součástí závazné přihlášky. Tento dokument zašlete společně s vyplněnou závaznou přihláškou viz 
bod 1. přihlášení. 
 
případné storno ze strany objednavatele po 30.5.2023 ( 2. turnus) a  po 30.6.2023 (4. turnus) bude účtován storno poplatek dle 
všeobecných podmínek viz. bod níže. (v případě, že nesplníte podmínky „Platba“ bude přihláška považována za neplatnou. Platbu 
je možné hradit po částech, dle Vašich aktuálních možností, nebo uhradit najednou.  
 
8 - STORNO podmínky 
Přihlášku dítěte je možné stornovat nejpozději do 30.5.2023 ( 2. turnus) a  do 30.6.2023 (4. turnus)a to za manipulační poplatek 
1.000 Kč. Pokud je provedeno storno po tomto datu, má objednavatel nárok na vrácení stravného, což je 200 Kč na den, 
maximálně však 2 000 Kč. Pokud by dítě muselo odjet v průběhu tábora ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů, má 
rodič nárok na vrácení stravného a za zbývající část pobytu bez posledního dne. Storno je nutné zaslat emailem na 
info@ldtdracek.cz. Při zrušení akce LDT Dráček 2023 ze strany LDT Dráček z.s.. nebo vládním nařízením, si vyhrazujeme právo 
vrátit cenu akce zpět ve lhůtě 6 měsíců ode dne zrušení a to stejným způsobem, jakým byla cena uhrazena. 
 
9 - Táborový řád: 
Vyjadřování se pomocí sprostých slov není na našem LDT tolerováno. 
Na táboře je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO: konzumace alkoholických nápojů 

• narušování chodu LDT mobilním telefonem či jiným zařízením 
• užívání omamných a návykových látek, fyzické i psychické šikanování ostatních účastníků tábora 
• sexuální aktivity mezi dětmi bez rozdílu pohlaví 
• krádeže 
• svévolné opuštění areálu tábora 
• konzumace hub, konzumace nebalených zmrzlin a v táboře nepřipravených jídel z důvodu nebezpečí zavlečení 

salmonelózy 
• koupání ve vodních nádržích, bazénu nebo řece bez dozoru vedoucího 
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• návštěvy cizích chatek, pokojů a stanů po večerce 

Za vhodné také považujeme poučení dítěte, že odpadky patří do odpadkového koše nebo popelnice a do záchodové mísy se nehází 
nepoužité role toaletního papíru, klacky, listí a kamení. 
 
10 - Upozornění: 
Za veškeré cennosti (mobil, tablet, herní konzole – veškerou elektroniku, šperky atd.) pořadatel neručí 
vůbec a za finanční obnos (kapesné) pořadatel ručí pouze tehdy, kdy si tento obnos svěří vaše dítě do péče svého oddílového 
vedoucího. Nedoporučuji, brát s sebou MOBILNÍ TELEFON případná ztráta se velice špatně dohledává a škoda tímto vzniklá 
vám nebude uhrazena!!!, Jestliže Vaše dítě bude mobilním telefonem či jiným komunikačním prostředkem narušovat chod LDT, 
bude mu tento přístroj odebrán. Tato skutečnost se nahlásí ihned rodičům. Když rodič bude trvat na vrácení tohoto zařízení a bude 
následně dále pokračovat narušování chodu LDT dojde k naplnění faktu že dítko porušuje řád LDT a bude nuceno opustit areál 
LDT a to na náklady objednavatele. 
 „LDT Dráček z.s., si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na LDT na základě hrubého porušení táborového řádu, jakým je 
kouření, užívání alkoholu, nebo jiných omamných látek, šikana jiných účastníků tábora, opakované neuposlechnutí pokynů 
personálu tábora, nebo na základě hygienického omezení (vši). Ve všech výše uvedených případech není možné nárokovat 
vrácení uhrazené ceny a pořadatel může uplatnit právo poslat dítě okamžitě na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz 
domů. V případě nepřítomnosti rodičů (dovolená apod.) bude dítě předáno do péče pověřené osobě (prarodiče, teta apod.) 
a náklady na dopravu budou přefakturovány jim. 
Případné úmyslné poškození táborového vybavení bude opraveno na náklady rodičů. 
 
Pobyt lze rovněž ukončit z vůle zákonného zástupce. V případě odjezdu z důvodu nemoci, bude za dny neúčasti vrácená částka za 
stravu, a to ve výši 227 Kč za den. LDT může být odvolán z důvodu zásahu vyšší moci (např. zničení rekreačního objektu 
přírodním živlem). V takovém případě bude vrácená plná částka, na jiné plnění nevzniká nárok. 
 
11 - Odpovědnost 
Zákonný zástupce nese zodpovědnost za škody způsobené svými dětmi, které způsobí úmyslně, nedbalostí, či jinou činností, která 
je v rozporu s táborovým řádem. Děti budou před táborem poučeny zákonným zástupcem o slušném chování na táboře, o zákazu 
užívání omamných a návykových látek, nepatřičnosti fyzických projevů náklonnosti a jiných aktivit v rozporu s dobrými mravy. 
Na tábor nedoporučujeme dávat dětem mobilní telefony, drahou elektroniku, šperky či jiné cenné předměty. Za tyto věci pořadatel 
nenese při ztrátě žádnou zodpovědnost. Pořadatel zajišťuje možnost uložit si finanční obnos (kapesné) u oddílových vedoucích. V 
případě, že dítě nebude mít finanční obnos uložen u svého oddílového vedoucího, nenese pořadatel za případnou ztrátu či odcizení 
žádnou odpovědnost. 
 
12 - Prohlášení 
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí v době pobytu na dětském táboře na 
vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto 
škodu uhradit. Beru rovněž na vědomí, že podle všeobecných podmínek platných pro ROK 20223 jsou mobilní telefony, tablety, 
počítače nedoporučeny a jaká-koliv náhrada škody vzniklé mi nebude zaplacena.  
 

Odesláním podepsané závazné přihlášky, souhlasí zákonný zástupce se všeobecnými podmínkami pro účast na LDT 
Dráčku 2023 které, jsou také volně k dispozici na stránkách tábora a jsou nedílnou součástí závazné přihlášky pro Léto 

2023 
 

 
 


