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Pravidla pro poskytování služby a další informace pro účast na 

Komunitním táboře  MAS Krušné hory 
realizovaném v rámci projektu Kvalitnější život na území MAS Krušné hory 

CZ.03.02.01/00/22_008/0000196 

 
1) Pro účast je nutné: 

• Vyplněná a podaná Přihláška a Smlouva o účasti v projektu Kvalitnější život na území 

MAS Krušné hory 

 

2) Další nutné dokumenty: 

• Čestné prohlášení - bezinfekčnost 

• Kopie kartičky pojištěnce 

• Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z KT 

• Monitorovací list podpořené osoby 

Dokumenty (bod 2) odevzdat v den nástupu (datum – uvést den nástupu dítěte na KT) 

 

3) Děti prosím vybavte následujícím: 

• Léky, které pravidelně užívá (viz přihláška dítěte+ čestné prohlášení/bezinfekčnost) 

• Přezůvky 

• Oblečení odpovídající předpovědi počasí a programu na daný den 

• Náhradní oblečení – dle vlastního uvážení (ponožky + tričko navíc, může být 

ponecháno po celý týden v místě konání soustředění – za tyto věci však neručíme 

• Vhodnou obuv dle počasí a uvážení 

• Případnou malou svačinku, pití dle potřeb dítěte  
 

4) Nástup a vyzvedávání dítěte 

• Nástup účastníků (dětí) je každé ráno mezi 6:30 – 8,00 hod. 

• Vyzvedávání dětí je každé odpoledne mezi 15:30 – 16:00 hod. 

Rodiče se zavazují dodržovat otevírací dobu komunitního tábora a veškeré podmínky a pokyny 
stanovené pořadatelem.  
 
V případě odchodu dítěte samostatně z komunitního tábora nebo bude vyzvedáváno jinou 

osobou – doložit Prohlášení podepsané rodičem/ zákonným zástupcem/.  
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5) Účastník (dítě) 

• je povinen dbát pokynů vedoucích 

• se nesmí vzdalovat z dohledu vedoucího bez jeho souhlasu 

• musí být ohleduplný k ostatním dětem a okolí 

• nenosit nebezpečné předměty na akci 

 

 

➢ Za cenné předměty (hodinky, řetízky, mobilní telefony…), které dáte dětem na KT, 

neručíme 

➢ V případě nevhodného chování dítěte nebo nečekané události (vážné zranění), bude 
kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si své dítě vyzvednout.  

➢ Pokud dojde k předčasnému ukončení účasti ze strany účastníka (hrubé porušení 
pravidel, nenastoupení na akci), popřípadě se nezúčastní akce, a to z jakéhokoli důvodu 
a nebude zároveň přijat náhradník, nevzniká tímto účastníkovi žádný nárok na vrácení 
uhrazené ceny. Pokud účastník přeruší účast nebo ji zcela ukončí z důvodu nemoci 
bude řešeno viz Smlouva o účasti v projektu. Vratka se vztahuje pouze na stravné. 

 

Přejeme dětem mnoho sluníčka, spoustu nových zážitků a kamarádů. ☺ 

 

 

V případě dotazů se na nás obraťte buď telefonicky  
nebo na e-mail:  
Benda Daniel, benda@mas-krusnehory.cz   608 734 854 
Vaňková Lenka, vankova@mas-krusnehory.cz 774 724 456 
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