
 

OBEC MĚLNICKÉ VTELNO 

Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno 

    

Všeobecné podmínky příměstského tábora 
 
Provozovatel PT: Obec Mělnické Vtelno 
Kontaktní osoba za provozovatele: Marcela Hrejsová (tel. 728899202, mail: 
hrejsovamarcela@seznam.cz) 
Název PT: „Společné hrátky“ 
 
Co je příměstský tábor? 
 
Příměstský tábor je organizovaný za účelem hlídání dětí a vyplnění jejich volného času, a to během 
letních prázdnin, kdy dětem rodiče často z pracovních důvodů nemají možnost zajistit celodenní péči. 
Na rozdíl od klasických letních táborů však nenabízejí možnost přespání. Děti jsou provozovateli 
svěřovány na sjednanou dobu dle předem stanovených pravidel. Začátek i konec každodenního 
programu bude od 7.00 do 17.00 hod. Ráno oprávněná osoba předá dítě do PT a v odpoledních 
hodinách si jej na stanoveném místě vyzvedne. Stanoveným místem bude budova ZŠ a MŠ Mělnické 
Vtelno. 
 
V rámci PT se budou organizovat výlety do okolí autobusem nebo na kole, navštěvovat zajímavá místa i 
mimo obec, poznávat přírodu, bavit se, hrát si a objevovat. O děti se postarají pedagogičtí pracovníci a 
dobrovolníci. 
 
1. Přihlášení 
 
V případě zájmu o příměstský tábor je třeba vyplnit přihlášku a odevzdat ji na Obecním úřadě Mělnické 
Vtelno nebo v ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno nebo naskenovanou zaslat na email obec@melnickevtelno.cz 
nebo škola@zsvtelno.cz nebo na kontaktní osobu hrejsovamarcela@seznam.cz 
 
Přihlášku je možné si stáhnout na webových stránkách obce www.melnickevtelno.cz nebo školy 
www.zsvtelno.cz nebo si ji vyzvednout přímo na obci nebo ve škole. Přihlašování na příměstský tábor je 
možné po vyhlášení termínů, až do termínu samotného konání příměstského tábora (v případě volné 
kapacity).  
 
Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat do 9. 7. 2021. Přílohy k přihlášce č. 1 - Souhlas s ošetřením, č. 2 
- Souhlas s uveřejněním fotografií a č. 3 - Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti a 
zdravotní způsobilosti dítěte se budou odevzdávat před zahájením PT. 
 
Přihlášku je možné podat pro oba turnusy. V tomto případě na přihlášce podtrhněte turnus, který  
upřednostňujete. Pokud bude o PT vyšší zájem, bude Vaše dítě zařazeno do Vámi upřednostňovaného 
turnusu. 
 
Výběr turnusu: 
 
1. turnus: 19. 7. – 23. 7. 2021     
2. turnus: 9. 8. -  13. 8. 2021 
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2. Podmínky pro přijetí 
 
Pro přihlášení na příměstský tábor musí být splněny tyto podmínky: 

- věk dítěte od 5 – 12 let (max. žák 5. třídy), přihlášený nemusí být žákem ZŠ a MŠ Mělnické 
Vtelno, 

- přihlášení na celý týden PT, 
- bydliště v Mělnickém Vtelně, ve Vysoké Libni nebo v Radouni, v případě nenaplnění PT i děti 

z okolních obcí, 
- zdravotní způsobilost dítěte,  
- zaplacení ceny za PT ve stanovém termínu. 

 
3. Kritéria  
 
Kritéria pro přijetí dítěte na PT: 

- splnění výše uvedených podmínek pro přijetí na PT,  
- řádně vyplněná přihláška,  
- datum přijetí přihlášky. 

 
Pokud je přihlášen na PT uchazeč, který nesplňuje výše uvedené podmínky pro přijetí a v případě 
naplnění kapacity (30 uchazečů) konkrétního týdne PT, jsou přihlášení zájemci zařazeni mezi 
náhradníky. Při uvolnění místa jsou náhradníci v daném pořadí přihlášení ihned oslovováni. 
Veškeré výjimky z podmínek pro přijetí dítěte na PT povoluje provozovatel. 
 
4. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 
 
V případě splnění podmínek pro přihlášení dítěte na příměstský tábor a následných kritérií má pořadatel 
právo rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí dítěte po zaplacení poplatku za PT. Minimální počet dětí pro 
konání příměstského tábora je stanoven na 15 dětí, maximálně 30 dětí.  V případě přijetí i nepřijetí bude 
zákonný zástupce kontaktován prostřednictvím uvedeného emailu v přihlášce. 
V případě kladného rozhodnutí na podanou přihlášku se zákonní zástupci dítěte zavazují k 
povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smluvního vztahu mezi 
provozovatelem příměstského tábora a zákonným zástupcem, je účast dítěte na příměstském táboře.  
Účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou 
na příměstský tábor a úhradou ceny v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve 
smluvním vztahu zastoupeny zákonným zástupcem dítěte. Zákonný zástupce přebírá plnou 
odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem 
a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem vydaného kladného rozhodnutí po odeslání 
přihlášky na příměstský tábor zákonným zástupcem. 
 
5. Cena a cenové podmínky 
 
Cena za PT pro dítě s bydlištěm v našich obcích: 1 000,-- Kč/dítě, cena zahrnuje: celodenní stravování 
(dopolední svačina, oběd a odpolední svačina + pitný režim, v případě celodenního výletu balíček na 
cestu). Cena nezahrnuje: odměna pedagogickému doprovodu, vstupné, doprava, drobné odměny a 
potřeby. Tato částka bude hrazena z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno nebo popř. Středočeského kraje. 
 
Cena za PT pro dítě s bydlištěm mimo naše obce: 2500,-- Kč/dítě, cena zahrnuje: celodenní stravování 
(dopolední svačina, oběd a odpolední svačina + pitný režim, v případě celodenního výletu balíček na 
cestu), odměna pedagogickému doprovodu, vstupné a doprava. 



Cenové podmínky a způsob úhrady: PT je potřeba uhradit do 9. 7. 2021 hotově na Obecním úřadě 
Mělnické Vtelno nebo bezhotovostním převodem podle níže uvedených pokynů. 
Bankovní spojení: č. účtu 0460005339/0800, variabilní symbol je rodné číslo dítěte.                 
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a vybraný termín tábora. 
Pokud úhradu platí zaměstnavatel, na požádání vystavíme fakturu provozovatele (podklady pro 
vystavení faktury posílejte na e-mail: obec@melnickevtelno.cz 
 
Pokud se PT z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace nebude konat, budou peníze 
vráceny v plné výši.  
 
Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od rozhodnutí o zařazení 
dítěte na PT odstoupit. Zrušení pobytu se provádí telefonicky, osobně nebo emailem a je stornován ke 
dni, kdy k nahlášení došlo.  
 
Výše stornovacího poplatku: 
• storno do 60 dnů před začátkem tábora: 0 Kč 
• 60 – 30 dnů před začátkem tábora: 10% z ceny tábora 
• 30 – 14 dnů před začátkem tábora: 30% z ceny tábora 
• méně než 14 dnů před začátkem tábora: 50% z ceny tábora 
Při získání náhradníka zákonným zástupcem provozovatel vrací plnou cenu tábora. V případě 
onemocnění během příměstského tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na akci, 
bude vrácena poměrná část nákladů pobytu po vyúčtování celé akce provozovatelem. 
 
6. Organizační zajištění PT 
 
Pedagogický doprovod: 
 

1. turnus: hlavní vedoucí PT: Marcela Hrejsová, Lucie Veselá, Gabriela Poláková 
2. turnus: hlavní vedoucí PT: Marcela Hrejsová, Iveta Neradová, Oldřich Nerad 

 
Program: 
 

Den Čas 19.7./9.8. 20.7./10.8. 21.7./11.8. 22.7./12.8. 23.7./13.8. 

Ranní 
program 

8.00-9.30 Zahájení PT, 
rozdělení do 
skupin, 
představení 

Celodenní 
výlet 
 
 
Celodenní 
balíček na 
cestu 

Sportovní 
aktivity 

Celodenní výlet 
 
 
 
Celodenní 
balíček na cestu 
 

Rukodělné 
práce 

Svačina 9.30-10.00 X X X 

Dopolední 
program 

10.00-12.00 Ruční práce  Sportovní 
aktivity 

Rukodělné 
práce 

Oběd 12.00-12.30 X X X 

Odpočinek 
– dle 
potřeby 

12.30-13.30 X Návštěva kina  X 

Odpolední 
program 

13.30-15.30 Sportovní a 
turistické 
aktivity 

Sportovní 
aktivity  

Odpolední 
svačina 

15.30-16.00 X X X 
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Program bude upřesněn 
 
Režim dne: 
 
7.00 – 8.00 – příchod dětí – sraz ve škole 
8.00 – 9.30 – ranní program 
9.30 – 10.00 – svačina  
10.00 – 12.00 – dopolední program  
12.00 – 12.30 – oběd  
12.30 – 13.30 – odpočinek  
13.30 – 15.30 – odpolední program  
15.30 – 16.00 – odpolední svačina  
16.00 – 17:00 - vyzvedávání dětí ve škole 
 
Táborová pravidla:  
 
Při prvním příchodu dítěte na tábor bude nutné odevzdat přílohy č. 1 – 3, kartičku zdravotní pojišťovny 
(stačí kopie), případně léky označené jménem dítěte a dávkováním (v igelitovém sáčku - podepsané). 
Na příměstský tábor není nutné zdravotní potvrzení od lékaře. 
 
Zákonný zástupce zajistí pro své dítě potřebné vybavení podle programu a počasí – batůžek, bačkory 
(přezuvky do budovy), dopolední svačinu, plastová láhev (1/2 l), pokrývka hlavy, sportovní obuv (dle 
počasí holínky), pláštěnka, plavky (náhradní spodní prádlo), pohodlné sportovní oblečení do třídy i na 
ven, popřípadě náhradní oblečení – vše podepsané! Nedoporučuje se brát s sebou mobilní telefony a 
drahé věci. Nelze za ně ručit.  
  
Účastník tábora je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny vedení PT. Především pak 
pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků příměstského tábora. Účastník je povinen zdržet se 
chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. Účastník příměstského tábora 
je povinen šetřit majetek v místě pobytu. V případě poškození majetku, bude stanovena přiměřená 
náhrada. 
Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem 
s následujícími body řádu tábora:  

• Pohyb dětí - děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu venku 
a na výletech je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené 
trasy.  

• Pokyny vedoucích - děti musí respektovat pokyny vedoucích. 
• Zdraví dítěte - v případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit hlavní 

vedoucí.  
• Odchod z tábora – dítě si může z tábora vyzvednout zákonný zástupce nebo osoby 

k vyzvedávání určené a bez vědomí hlavní vedoucí.  
• Základy slušného chování - děti by měly užívat zásady slušného chování  

 
V Mělnickém Vtelně dne 5. 5.  2021 
 
 
 
 
        Bc. Martina Karbanová, v.r. 
        Starostka obce 


