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PŘÍMĚSTSKÉ LEZECKÉ TÁBORY – TÁBOROVÝ ŘÁD 2022 

 

Vážení rodiče,  

 

přihlášením Vašeho dítěte na příslušný termín příměstského lezeckého tábora souhlasíte s níže 

uvedenými podmínkami:  

 

Platba za tábor: 

 

Cena tábora zahrnuje program, stravné (2x svačina, oběd, pitný režim po celý den), sportovní 

vybavení, vstupné na sportoviště, služby instruktorů. 

 

Platba za tábor (3.450 Kč) je členským příspěvkem zapsaného spolku Komec, z. s., a je nutné 

ji provést nejpozději do 30 dnů od rezervace místa v daném termínu. Platbu je možné provést 

v hotovosti na recepci areálu, kde dostanete slevu 5 % z celkové částky, nebo bezhotovostně 

přes náš rezervační systém. Pokud nebude platba uhrazena do 30 dnů od provedení rezervace, 

bude tato rezervace stornována bez předchozího upozornění.  

 

V den nástupu je nutné odevzdat potvrzení o zdravotní způsobilosti (bez vyplněného a 

podepsaného potvrzení zákonným zástupcem nebude možné dítě na tábor přijmout). 

 

Storno podmínky: 

 

• zrušení nejméně 45 dní před termínem – storno 0% z uhrazené částky 

• zrušení 15 – 44 dní před termínem – storno 50% z uhrazené částky 

• zrušení 14 a méně dní před termínem – storno 100% z uhrazené částky 

 

Táborový řad:  

 

• Tábor se uskuteční pouze v případě nahlášení minimálního počtu alespoň 10 dětí/tábor.  

 

• Jakoukoli skutečnost o dítěti, kterou považujete za důležitou, především užívání léků 

a případné alergie, prosím uveďte v přihlášce, případně také připomeňte instruktorům 

při nástupu Vašeho dítěte na daný termín příměstského táboru.   

 

• Pokud máte jakékoli speciální požadavky týkající se stravy nebo čehokoli 

jiného, prosím uveďte toto do přihlášky, případně napište e-mail na adresu 

kurzy@komec.cz. Požadavkům sděleným až v den nástupu bohužel nebude možné 

vyhovět. 

 

• Informace týkající se odchodu dítěte z tábora (např. bude odcházet samotné, nebo jej 

bude vyzvedávat někdo jiný), předložte prosím písemně – stačí ručně napsat na 

přihlášku. 
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• Po celou dobu tábora je zakázáno používat mobilní telefony a jiná komunikační 

zařízení. Kdykoli bude možné kontaktovat hlavního vedoucího (kontakt vyzvedněte 

v den nástupu), nebo recepci areálu na čísle 727952768. 

 

• Doporučené kapesné na celý týden by nemělo překročit 350 Kč. 

  

• Dítě může být vyloučeno bez finanční náhrady, pokud rodič uvede neúplné informace 

a pokud dítě nebude opakovaně dodržovat pokyny vedoucích pracovníků. 

 

• Fotografie a videa z tábora mohou být umístěny ve fotogalerii a použity k propagaci 

sportovního klubu Komec z. s. 

 

• V den nástupu prosím odevzdejte na recepci prohlášení o bezinfekčnosti, případně kopii 

zdravotní pojišťovny. 

 

• V den nástupu dostane Vaše dítě klíč od šatní skříňky, kam je možné odložit si osobní 

věci. Tento klíč má dítě přiděleno po celý táborový týden. Pozor! Neodnáší si jej domů 

– na konci každého dne jej odevzdá vedoucímu táboru.  

 

 

Program táboru:  

 

Táborový den začíná mezi 8:00 a 8:30 (nebo dle předchozí domluvy) v areálu Komec na adrese 

Hněvkovského 62c a končí v 16:00. Děti si prosím vyzvedávejte do 16:00, za pozdější odchod 

nad rámec táborové doby účtujeme po zkušenostech z minulých let poplatek 100 Kč.  

 

• 8:00-8:30 – seznámení a představení programu dne – rozcvička 

• 8:30-9:30 – dopolední sportovní aktivity formou her 

• 9:30-10:00 – svačina 

• 10:00-12:00 – dopolední aktivity (lezení, sportovní hry, procházka) 

• 12:00-12:30 – oběd 

• 12:30-13:30 – klidový režim (klidové aktivity, společenské a vědomostní hry, 

malování) 

• 13:30-14:30 – odpolední program (lezení, sportovní hry, procházka) 

• 14:30-15:00 – svačina 

• 15:00-16:00 – klidový režim (klidové aktivity, společenské a vědomostní hry, 

malování) 

 

Během týdne děti navštíví biotop, golfový areál Kšírovka, vyrazí na výlet kolem řeky,  

a samozřejmě využijí všechny sportoviště areálu Komec (multifunkční hřiště, tenisové kurty, 

arrowgame a další). Přesný program se odvíjí podle aktuálního počasí. 
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Základní výbava na každý den je sportovní oblečení, láhev na pití, kšiltovka, pevná obuv a 

menší batůžek na výlety, opalovací krém. V případě nepříznivého počasí dětem přibalte 

pláštěnku. 

 

Doufáme, že Vaše děti budou na táboře spokojeni jako v minulých letech. 
 

Bc. Lucie Mrázek, předsedkyně spolku Komec z.s.  

  


