
Storno podmínky letního dětského tábora Spolku Krátký potlesk 
 

Zákonný zástupce dítěte (dále jen „rodič“) uzavřel se Spolkem Krátký potlesk (dále jen 

„provozovatel“) smlouvu o pobytu dítěte na táboře (dále jen „smlouva“); tyto storno podmínky 

tvoří nedílnou součást této smlouvy. K uzavření smlouvy došlo okamžikem doručení „Přihlášky 

na tábor“ provozovateli nebo zaplacením plné částky za pobyt rodičem.  

 

Výpověď smlouvy ze strany rodiče. 

Rodič je oprávněn vypovědět smlouvu:  

1. Do posledního kalendářního dne měsíce dubna v roce konání tábora. V takovém případě 

provozovatel vrátí rodiči zaplacenou cenu pobytu v plné výši.  

2. Do zahájení tábora, a to z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež s ohledem na svůj 

charakter představuje vážnou překážku pro účast dítěte na táboře. V takovém případě 

provozovatel vrátí rodiči 50 % z celkové ceny pobytu a 50 % z ceny pobytu zůstane 

provozovateli.  

3. Do zahájení tábora, a to z jiných důvodů nebo bez udání důvodu. V takovém případě 

nevzniká nárok na zaplacení jakékoliv finanční částky od provozovatele. 

4. V průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora a 

jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku tábora představují vážný důvod pro 

ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě vrátí provozovatel rodiči poměrnou 

část ceny za stravné a to v částce 100 Kč za jeden celý den pobytu, který dítě na táboře 

nestráví. 

5. V průběhu tábora z jakéhokoliv jiného důvodu či bez udání důvodu. Rodiči v takovém 

případě nevzniká nárok na zaplacení jakékoliv finanční částky od provozovatele.  

 

Rodič je oprávněn vypovědět smlouvu ústně i prostředky komunikace na dálku (např. 

telefonicky). V případě výpovědi smlouvy ze strany rodiče je tento povinen dítě z tábora 

neprodleně odvézt v termínu dohodnutém s vedením tábora.  

 

Výpověď smlouvy ze strany provozovatele. 

Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu:  

1. V období od 1. 5. daného roku do zahájení tábora z důvodu zásahu vyšší moci (např. 

povětrnostních vlivů) nebo z důvodu zákazu pořádání zotavovacích akcí pro děti orgány 

státní správy (např. opatření vlády v souvislosti s epidemiologickou situací). V tomto 

případě vrací provozovatel rodiči zaplacenou částku poníženou o storno poplatek ve 

výši 800 Kč. 

2. V případě, že rodič poruší svou povinnost vyplývající ze smlouvy. Jde zejména 

o povinnost před zahájením tábora doložit dobrý zdravotní stav dítěte (posudek o 

zdravotní způsobilosti dítěte, potvrzení o bezinfekčnosti) a povinnost předat kopii 

kartičky zdravotního pojištění dítěte. V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu 

dítěte provozovateli.  

3. V případě, že rodič uvede neúplné nebo nepřesné údaje o zdravotním stavu dítěte. 

V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli.  

4. V průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora a 

jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku tábora představují vážný důvod pro 

ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě vrátí provozovatel rodiči poměrnou 

část ceny za stravné v částce 100 Kč za jeden celý den pobytu, který dítě na táboře 

nestráví.  

5. Z důvodů těžko překonatelných obtíží se sociální adaptací dítěte na kolektiv ostatních 

dětí na táboře a obecně na život na táboře (stýskání apod.). V případě uplatnění tohoto 



výpovědního důvodu nevzniká nárok na zaplacení jakékoliv finanční částky od 

provozovatele.  

6. Z důvodů vážných výchovných prohřešků ze strany dítěte a z důvodů porušení 

podmínek provozovatele pro přijetí dítěte na tábor, mezi které patří i to, že děti nemají 

dovoleno brát si na tábor mobilní telefony. V případě uplatnění tohoto výpovědního 

důvodu nevzniká nárok na zaplacení jakékoliv finanční částky od provozovatele.  

 

Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu ústně i prostředky komunikace na dálku (např. 

telefonicky). V případě výpovědi smlouvy ze strany provozovatele je rodič povinen dítě z 

tábora neprodleně odvézt v termínu dohodnutém s vedením tábora. 


