
 

Všeobecné podmínky a pravidla příměstských táborů 

(dále jen „Všeobecné podmínky“)  

 

I. Pořadatel 

Dopravní vzdělávací institut, a.s.  
Dětská skupina Sovička  
Adresa: Prvního pluku 621/8a, 186 00, Praha 8 – Karlín  
IČ: 27378225  
DIČ: CZ27378225 
Bankovní účet: 35-4545490247/0100 vedený u Komerční banky, a.s.  
Kontaktní osoby: Mgr. Radka Drápelová, tel: 725 032 132, e-mail: sovicka@dvi.cz  
                            Bc. Kateřina Smrčková, tel: 724 644 227, e-mail: sovicka@dvi.cz 
 
II. Místo konání: Praha 
 

III. Termíny příměstských táborů 

 

1. Turnus od 12. 7. do 16. 7. - „Golf na všechny způsoby“ 

Pro děti ve věku: 6 – 15 let, skupina max. 12 dětí 

Kontaktní a odpovědná osoba: Bc. Jerzy Kubeczka 

                            Tel.: 724 670 458, e-mail: jerzy.kubeczka@dvi.cz 

 

2. Turnus od 19. 7. do 23.7. - „Záhada ukradeného vlaku“ 

Pro děti ve věku: 5 – 11 let, skupina max. 12 dětí 

Kontaktní a odpovědná osoba: Mgr. Veronika Feixová 

                            Tel.: 601 374 272, e-mail: veronika.feixova@dvi.cz 

 

3. Turnus od 9. 8. do 13. 8. - „Programování ve SCRATCHI“ 

Pro děti ve věku: 7 – 12 let, skupina max. 12 dětí 

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Smrčková 

                            Tel.: 724 644 227, e-mail: katerina.smrckova@dvi.cz 

 

4. Turnus od 23. 8. do 27. 8. - „Pro sportovní nadšence“ 

Pro děti ve věku: 10 – 15 let, skupina max. 12 dětí 

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Havelková 

                            Tel.: 725 758 728, e-mail: blanka.havelkova@dvi.cz 

 

IV. Přihlášení dítěte  

Na příměstský tábor mohou být přihlášeny děti ve věku od 5-15 let. 

Přihlášky na jednotlivé turnusy se podávají elektronicky na adrese 

http://dssovicka.cz/primestaky/ 

Přihlašovací formulář slouží jako jasná identifikace účastníka příměstského tábora 

(dále jen „PT“) a jeho zákonného zástupce, dítě je na příměstský tábor přihlášeno 
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vyplněním přihlášky a zaplacením stanovené ceny za příslušný turnus PT. Zákonný 

zástupce je povinen bezodkladně informovat pořadatele o jeho případných změnách. 

V případě naplnění kapacity turnusu PT si pořadatel vyhrazuje právo nepřijímat další 

zájemce o PT.  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo příslušný turnus PT zrušit, a to bez jeho náhrady, 

v případě nenaplnění kapacity turnusu. O zrušení turnusu bude pořadatel informovat 

zákonného zástupce přihlášeného dítěte, a to nejpozději 14 kalendářní dní, před jeho 

konáním. Zaplacená cena bude zákonnému zástupci neprodleně vrácena.  

 

 

V. Platební podmínky 

 

Platba musí být provedena předem, nejpozději však 30 dnů před nástupem na PT, a 

to na bankovní účet pořadatele, č.ú.: 35-4545490247/0100. V případě nezaplacení 

částky za příslušný turnus PT ve stanoveném termínu, nebude dítěti místo na PT 

rezervováno. Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat o příspěvek zaměstnavatele, 

je nutno pořadatele o tomto informovat a do přihlášky na PT napsat údaje o 

zaměstnavateli (název, adresa, bankovní spojení, IČO, DIČ), pro případ vystavení 

daňového dokladu. 

 

 

VI. Cena 

Cena zahrnuje stravu 3x denně (svačina, oběd, svačina), pitný režim, náklady na 

zajištění programu, pojištění, pedagogický dozor, pokud programem není stanoveno 

jinka. 

 

VII. Storno podmínky 

Kdykoliv před začátkem tábora má zákonný zástupce právo písemně zrušit pobyt.  

V případě odhlášení dítěte do 14 kalendářních dnů před termínem konání turnusu, 

bude vráceno 100 % částky. Pokud bude dítě odhlášeno do 7 kalendářních dnů před 

nástupem na turnus PT, činí storno poplatek 50% částky.  V případě onemocnění 

dítěte je nárok na vrácení plné částky, pokud zákonný zástupce dítěte nahlásí omluvu 

do 24 hodin před zahájením plánované účasti. Peníze se vrací na základě lékařského 

potvrzení a písemné žádosti rodičů. 

Při získání náhradníka zákonným zástupcem, je vrácena plná cena za PT. 

V případě zrušení PT z epidemiologických důvodů ze strany pořadatele, bude 

zákonnému zástupci vráceno 100% částky za PT. 

Pořadatel se zavazuje vyřešit storna nejpozději do 30. dnů, po skončení příslušného 

turnusu PT. Pro komunikaci s pořadatelem jsou kontakty uvedeny v čl. I Všeobecných 

podmínek. 

 



 

VIII. Denní program 

Pořadatel se zavazuje informovat zákonného zástupce dítěte nejméně 7 dní před 

zahájením turnusu o organizaci, programu a vybavení dětí. Tyto informace obdrží 

zákonný zástupce dítěte na uvedený emailový kontakt v přihlášce. Zákonný zástupce 

vybaví dítě na PT jen věcmi potřebnými, s ohledem na obsahovou náplň jednotlivých 

turnusů, tj. zejména vhodným oblečením a obuví. Nedoporučuje se dávat dětem na 

PT cenné věci nebo větší finanční obnos, ani elektroniku. Pořadatel nepřebírá žádnou 

zodpovědnost za ztrátu věcí nebo peněz. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo změnit 

denní program turnusu v případě nepříznivých klimatických podmínek. O této 

skutečnosti bude informovat zákonného zástupce dítěte. 

Denní program je přizpůsoben náplni jednotlivých turnusů. Kontaktní osoba přebírá 

dítě od zákonného zástupce každý den v době od 8.00 do 9.00 hodin na adrese 

Prvního pluku 621/8a, Praha 8 – Karlín a v době od 16.00 do 17.00 hodin na stejné 

adrese dítě předává zákonnému zástupci.   

Kontaktní osoby jednotlivých turnusů PT zodpovídají za děti od doby převzetí dítěte 

od zákonného zástupce nebo jimi pověřenými zástupci až do doby, kdy je opět předají 

zákonným zástupcům. 

Zákonný zástupce předá, při prvním převzetí dítě v turnusu, kontaktní osobě kopii 

průkazu zdravotní pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti. 

IX.   Bezpečnost a ochrana zdraví  

Zákonný zástupce se zavazuje nepřivádět do PT dítě, které není zcela zdravé (tj. 

především silný kašel či zvýšená teplota dítěte). Při nedodržení této povinnosti má 

pořadatel právo nepřijmout dítě daný den do PT nebo si vyžádat posouzení 

zdravotního stavu lékařem. Zákonný zástupce se předáním dítěte do PT konkludentně 

stvrzuje, že dítě nejeví příznaky nemoci. Zákonný zástupce se současně zavazuje, že 

v době pobytu dítěte na PT bude k zastižení na telefonním čísle, které uvedl 

v přihlašovacím formuláři. 

Po celou dobu pobytu na PT je dítě pod dohledem kontaktní osoby. Kontaktní osoba 

je vyškolena na úrovni zdravotního minima. 

 

Pořadatel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě 

v souvislostí s činností. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit účast dítěte v turnusu z důvodu porušování 

tohoto provozního řádu a pravidel PT. 

 

 

X. Ochrana osobních údajů 

Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů týkajících se dítěte a jeho 
osobně uvedených v přihlašovacím formuláři pro vnitřní potřeby pořadatele v souladu 
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR, plným názvem 



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).  
 
Zákonný zástupce bere na vědomí, že jeho dítě jako účastník PT může být v průběhu 
PT fotografováno. Tyto fotografie budou sloužit výhradně pro presentaci aktivit 
pořadatele. 
 

XI. Závěrečné ustanovení 

Platnost tohoto Provozního řádu a pravidel příměstských táborů je omezena pouze na 

dobu turnusů uvedených v Části II. 

 

 

V Praze dne 04.06.2021 

 

 

 

PDVI 

 


