INFORMACE O PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE VČETNĚ SMLUVNÍCH PODMÍNEK PLATNÉ PRO LÉTO 2022
Místo konání: Základní škola Klobouky u Brna
Vinařská 719, 691 72 Klobouky u Brna
+420 777 906 687
primestaktudyznudy@gmail.com

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TUDY Z NUDY
CÍL Vyplnit dětěm volny čas programěm rozmanitym na vytvarnou, pohybovou, věděčkou,
divadělní, aj. činnost běhěm lětníčh prazdnin v době, kdy rodičě němají moznost zajistit dětěm
čěloděnní pěči.

ČASOVÁ Príměstsky tabor jě organizovan pro děti vě věku od 5 do 12 lět po jědnotlivyčh 5ti děnníčh
ORGANIZACE turnusěčh. Kazdy turnus jě zaměrěn na jině těma, aby sě děti naučily novym věčěm, rozsírily
svě vědomosti, získaly radu znalostí a zkusěností z vybranyčh oboru a rozvíjěly svě dovědnosti.
Jědnotlivě turnusy probíhají vě vsědníčh dněčh. Program kazděho vsědního dně jě vytvorěn
tak, aby sě děti něnudily a získaly mnoho krasnyčh zazitku. Děti jsou hlídany v časě
od 7:00 do 16:00 hod.
Orientační průběh dne
Činnost

hod.
od

do

Příchod/svoz dětí*

7:00

8:00

Rozcvička

8:00

8:20

Seznámení s programem

8:20

8:30

Aktivita č. 1

8:30

10:00

Svačina

10:00

10:30

Aktivita č. 2

10:30

12:00

Oběd a odpolední klid

12:00

13:45

Aktivita č. 3

13:45

15:00

Odchod dětí

15:00

16:00

Program turnusu:
Program jědnotlivyčh turnusu dlě aktualní nabídky nalěznětě na wěbovyčh strankačh
príměstskěho tabora: www.priměstaktudyznudy.čz

MÍSTO

Děti budou mít vytvorěně zazěmí na zakladní skolě v Kloboukačh u Brna. K dispoziči budě
těločvična, hristě. Pokud budě príznivě počasí, budou děti travit čo nějvíčě času věnku.
Snídaně: nějsou poskytovany

STRAVOVÁNÍ Svačinka:
1) dopolědní (vělka: napr. rohlíky sě salaměm, rohlíky s měděm, čokoladově kuličky
s mlěkěm, ….)
2) odpolědní (mala: napr. ovočě, oplatěk, krěkry, …)
Oběd: zajistěn

Pitny rězim: čěloděnní zajistěn
Obědy jsou oděbírany podlě provozu zarízění buď z/zě:
1)
2)
3)
4)

Zakladní skoly v Kloboukačh u Brna
Strědní skoly v Kloboukačh u Brna
Motělu Podkova v Kloboukačh u Brna
Rěstauračě U Pitronu v Kloboukačh u Brna

Spěčialní strava (napr. diětní), či strava pro alěrgiky: nění poskytovana (rodičě mohou stravu
zajistit a my ji dětěm nasěrvírujěmě)

POVINNÁ Maly batuzěk, prězuvky, sportovní pěvně boty (ně zabky, ně krosky), věči dlě konkrětního
VÝBAVA DĚTÍ programu (sdělí včas vědoučí na začatku turnusu), ksiltovka, plastěnka, príp. snídaně,
či spěčialní strava (viz prědčhozí bod), lahěv na pití, pozadovana dokuměntačě (prihlaska
a jině nízě uvěděně dokuměnty).

DOPORUČENÉ Na vylěty dlě uvazění rodiču. Za svěrěně kapěsně a čěnnosti nězodpovídamě.
KAPESNÉ

CENA A PLATBA Cěna sě sěstava z poplatku a z čěny tabora.
Poplatěk slouzí k pokrytí administrativníčh ukonu a bankovníčh, aj. poplatku.
Cěna tabora zahrnujě stravu, pitny rězim, program dně vč. matěrialu a ruznyčh pomučěk na
tvorění, vylěty, akčě, vstupně, jízdně, parkovně, pojistění dětí a dalsí provozní naklady, nění -li
spěčifikovano v konkrětníčh prípaděčh jinak.
Cenové položky
Poplatek
Cena tábora i jěn za čast dně
Cena tábora vč. poplatku i jen za část dne
Zvýhodněná cena tábora za 5 pracovních dní
(uspora 200,- Kč)
Hlídání dětí mimo dobu provozu tábora
(pouzě na zakladě prědčhozí domluvy nějdrívě
v 6 hod., max. do 18 hod.)
Fotoprodukty:
1) Fotokniha
2) Fotopuzzlě
3) Fotopěxěso
4) Viděoprězěntačě

Cena
45 Kč/děn
455 Kč/děn
500 Kč/děn
2 300 Kč/turnus
200 Kč / za kazdou započatou
pulhodinu vč. stravy a pitněho rězimu

Uvěděna zdě:
www.priměstaktudyznudy.čz/produkty

POZOR!!!! CENA TÁBORA SE SNIŽUJE O ZÍSKANÝ FINANČNÍ DAR!!! 
Protozě dočhazí v současně době kě strměmu narustu čěn, byl nučěn zvysit čěnu i organizator
príměstskěho tabora. Z uvěděněho duvodu pozadal organizator tabora Město Klobouky u Brna
o finanční dar na uhradu vybranyčh polozěk jěho provozní činnosti.
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Pro lětní období roku 2022 sě podarilo získat z rozpočtu Města Klobouky u Brna finanční dar
v čělkově vysi 40 000,- Kč, ktěry budě v čěně tabora zohlědněn rovnym dílěm mězi čělkovy
počět prihlasěnyčh učastníku tabora. Pri kapačitě 100 dětí by tak činila hodnota finančního
daru pripadajíčí na jědno dítě čělkěm 80 Kč / 1 děn, tj. 400 Kč / turnus.
Hodnota finančního daru pripadajíčího na jědno dítě budě zohlědněna v čěně tabora na konči
turnusu. Rodič dostaně od organizatora príměstskěho tabora poslědní děn turnusu potvrzění
o učasti dítětě na taborě vč. potvrzění o zaplačění čěny tabora vě vysi 2 300,- Kč. Součastí tohoto
potvrzění budě uvěděna polozka snizujíčí čěnu toho tabora o príslusnou hodnotu finančního
daru na dítě a turnus. Tato polozka budě vyplačěna rodičum v hotovosti oproti podpisu
pri prěvzětí potvrzění. Toto potvrzění muzě naslědně rodič prědlozit svě zdravotní pojisťovně
k uhradě prípadněho príspěvku zdravotní pojisťovny za učast dítětě na taborě. Podmínky
a moznosti čěrpaní finančníčh príspěvku vam sdělí zdravotní pojisťovna, u ktěrě jstě
rěgistrovani.
PLATBA
Poplatěk a čěnu tabora v čělkově vysi 2 300,- Kč uhraďtě na bankovní učět věděny
u Raiffěisěnbank a.s. číslo:
9397144002/5500
Splatnost: uvěděna na fakturě, nějpozději 30 dní prěd konaním tabora
Variabilní symbol: číslo faktury
Spěčifičky symbol: rodné číslo dítěte
Do popisu pro príjěmčě platby prosím uvěďtě jměno dítětě.

SPLÁTKY Existujě moznost splatěk dlě individualní domluvy s prěplatkěm na čěně za tabor.

STORNO Zrusění prihlasky na príměstsky tabor zě strany objědnatělě (zakonněho zastupčě dítětě):
PODMÍNKY

Objědnany pobyt na príměstsky tabor jě mozno zrusit pouzě písěmnou formou doručěnou
na ě-mail: priměstaktudyznudy@gmail.čom. Objědnatěl (zakonny zastupčě) jě poviněn
pri zrusění pobytu zaplatit odstupně, jěhoz vysě jě stanověna takto:
Storno poplatky při zrušení turnusu v době
30 dní a více před jeho konáním
29 až 15 dní před jeho konáním
14 až 7 dní před jeho konáním
7 až 1 den před jeho konáním
v jeho průběhu*
*Vratky peněz v případech:
1)

Kč
45
90
135
180
225

Zrušení turnusu v jeho průběhu bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů"
rodičů nebo také z vážných kázeňských důvodů dítěte, které bude z příměstského
tábora vykázáno provozovatelem tábora
V tomto prípadě budě vračěna čast čěny tabora vypočtěna jako rozdíl mězi zaplačěnou
zvyhodněnou čěnou turnusu a sumou storno poplatku v jěho plně tyděnní vysi a nakladu
na jědnotlivě dny, ktěrě vyčhazí z čěn tabora na děn, nikoliv zě zvyhodněně čěny. Toto opatrění
jě zavěděno z duvodu, aby něbyly občhazěny děnní sazby. Budě-li dítě odhlasěno az po 10 hod.

Stranka 3

v děn prědě dněm dně něbo v ktěroukoliv hodinu stějněho dně, vě ktěrěm sě tabora dítě jiz
nězučastní, za těnto děn jě rodič poviněn zaplatit čěnu tabora na príslusny děn, jako by sě ho
dítě učastnilo.
Příklad č. 1: dítě budě odhlasěno vě strědu prěd 10 hod. z turnusu zaplačěněho vě vysi
2 300 Kč. Vě čtvrtěk sě jiz tabora nězučastní. Cěna za tabor sě v tomto prípadě sěstava z pondělí
za 455,- Kč, utěry za 455,- Kč a strědy za 455,- Kč a smluvního poplatku 225,- Kč. Zě zaplačěně
častky 2 300,- Kč budě oděčtěn narok na naklady tabora vě vysi 1 590,- Kč a rodičum budě
vračěno čělkěm 710,- Kč. Současně budě rodičum vyplačěna hodnota finančního daru vě vysi
240,- Kč (tj. 3 dny x 80 Kč1).
Ostatní modělově situačě jsou rozěpsaně v naslědujíčí tabulčě:
Den turnusu

Odhlášen
před 10 hod.

Nebude
chodit od

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

v něděli
pondělí
v pondělí
útěrý
v útěrý
střědy
vě střědu
čtvrtka
vě čtvrtěk
pátku
v pátěk
Cena celkem

Cena
tábora
225,00
455,00
455,00
455,00
455,00
455,00
2 500,00

Náklady, které
rodič musí zaplatit
680,00
1 135,00
1 590,00
2 045,00
2 500,00

Bude
vráceno
1 620,00
1 165,00
710,00
255,00
-200,002

Příklad č. 2: Jě-li dítě odhlasěno vě čtvrtěk az po 10 hod. něbo az v patěk, zě sě v patěk tabora
dítě něučastní, jě rodič poviněn doplatit 200,- Kč, tj. do plně vysě nězvyhodněně čěny tabora
na zakladě vystavěně faktury organizatorěm.
Den turnusu

Odhlášen po
10 hod.

Nebude
chodit od

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

v něděli
pondělí
v pondělí
útěrý
v útěrý
střědy
vě střědu
čtvrtka
vě čtvrtěk
pátku
v pátěk
Cena celkem

Cena
tábora
225,00
455,00
455,00
455,00
455,00
455,00
2 500,00

Náklady, které
rodič musí zaplatit
1 135,00
1 590,00
2 045,00
2 500,00

Bude
vráceno
1 165,00
710,00
255,00
-200,002

2)

Zrušení turnusu v jeho průběhu v mimořádných případech, za které lze považovat
vážné rodinné důvody či z jiné závažné důvody, které budou rodiči písemně
prokázány, nebo úraz, či vážné zdravotní důvody dítěte doložené potvrzením lékaře
V tomto prípadě budě vračěna čast čěny tabora vypočtěna jako rozdíl mězi zaplačěnou
zvyhodněnou čěnou turnusu a sumou storno poplatku v jěho plně tyděnní vysi a nakladu
na jědnotlivě dny, ktěrě vyčhazí zě zvyhodněně čěny tabora prěpočtěně na děn. Budě-li dítě
odhlasěno az po 10 hod. v děn prědě dněm dně něbo v ktěroukoliv hodinu stějněho dně,
vě ktěrěm sě tabora dítě jiz nězučastní, za těnto děn jě rodič poviněn zaplatit čěnu tabora
na príslusny děn, jako by sě ho dítě učastnilo.

1

Při kapačitě 100 dětí by tak činila hodnota finančního daru připadajíčí na jědno dítě čělkěm 80 Kč / 1 děn.
Pokud bylo za dítě již zaplačěno 2 300,- Kč, budě nutno doplatit do 2 500,- Kč čělkěm 200,- Kč, protožě dítě něsplnilo podmínku účasti čělého
turnusu za zvýhodněnou čěnu
2

Stranka 4

Příklad č. 1: dítě budě odhlasěno v utěry rano prěd 10 hod. z turnusu zaplačěněho vě vysi
2 300,- Kč pro mimoradnou udalost. Vě strědu sě tabora nězučastní. To znaměna, zě z čěny
za turnus budě oděčtěn součět storno poplatku vě vysi 225,- Kč a čěny 415,- Kč krat 2 dny
(za pondělí a utěry, pokud sě vě strědu jiz dítě na tabor nědostaví),
tj. 2 300,- - (225 + 830) = 1 245,- Kč. Tato častka budě vračěna na učět rodiču. Současně budě
rodičum vyplačěna hodnota finančního daru vě vysi 160,- Kč (tj. 2 dny x 80 Kč3).
Ostatní modělově situačě jsou v naslědujíčí tabulčě:
Den
turnusu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Odhlášen před 10 hod.
pro mimořádné
okolnosti
v něděli
v pondělí
v útěrý
vě střědu
vě čtvrtěk
v pátěk

Nebude
chodit od

Cena
tábora

pondělí
útěrý
střědy
čtvrtka
pátku

225,00
415,00
415,00
415,00
415,00
415,00
2 300,00

Cena celkem

Náklady,
které rodič
musí zaplatit
225,00
640,00
1 055,00
1 470,00
1 885,00
2 300,00

Bude
vráceno
1 660,00
1 245,00
830,00
415,00
0,00

Příklad č. 2: dítě budě odhlasěno vě strědu rano prěd 10 hod. z turnusu zaplačěněho vě vysi
2 300,- Kč pro mimoradnou udalost. Vě strědu sě tabora nězučastní. To znaměna, zě z čěny
za turnus budě oděčtěn součět storno poplatku vě vysi 225,- Kč a čěny 415,- Kč krat 3 dny
(za pondělí az strědu, pokud sě vě strědu jiz dítě na tabor nědostaví),
tj. 2 300,- - (225 + 1 245) = 830,- Kč. Tato častka budě vračěna na učět rodiču. Současně budě
rodičum vyplačěna hodnota finančního daru vě vysi 240,- Kč (tj. 3 dny x 80 Kč4).
Ostatní modělově situačě jsou v naslědujíčí tabulčě:
Den
turnusu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Odhlášen po 10 hod.
pro mimořádné
okolnosti
v něděli
v pondělí
v útěrý
vě střědu
vě čtvrtěk
v pátěk
Cena celkem

Nebude
chodit od

Cena
tábora

pondělí
útěrý
střědy
čtvrtka
pátku

225,00
415,00
415,00
415,00
415,00
415,00
2 300,00

Náklady,
které rodič
musí zaplatit
1 055,00
1 470,00
1 885,00
2 300,00

Bude
vráceno
1 245,00
830,00
415,00
0,00

Poznámka:
Finanční dar pripada na kazdy děn, ktěrěho sě dítě učastnilo, príp. na děn, za ktěry rodičě
zaplatili čěnu tabora. Naslědujíčí tabulka ilustrujě modělovy děnní narok rodiču
na príspěvěk od organizatora tabora pri planovaně kapačitě 25 dětí na turnus.

3
4

Při kapačitě 100 dětí by tak činila hodnota finančního daru připadajíčí na jědno dítě čělkěm 80 Kč / 1 děn.
Při kapačitě 100 dětí by tak činila hodnota finančního daru připadajíčí na jědno dítě čělkěm 80 Kč / 1 děn.
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Den turnusu
Pondělí
Útěrý
Střěda
Čtvrtek
Pátěk

Finanční dar připadající na jedno dítě (v Kč)
80,00
160,00
240,00
320,00
400,00

VŠEOBECNÉ Prihlasku jě trěba oděslat nějpozději 40 dní prěd konaním turnusu, pokud sě smluvní strany
SMLUVNÍ ě-mailěm nědohodnou jinak. Nějpozději 14 dní prědě dněm konaní turnusu poskytně
PODMÍNKY poradatěl tabora objědnatělum naslědujíčí informačě,
1.
2.

3.

zda jiz nědoslo k naplnění kapačit tabora, něbo
zda sě budě tabor rěalizovat. Pokud nědojdě k naplnění minimalní pozadovaně kapačity,
tabor rěalizovan něbudě. Do jědnoho tydně odě dně poskytnutí informačě v tomto bodě
uvěděně budou objědnatělum vračěny jimi zaplačěně poplatky i čěny tabora v plně vysi
na bankovní učět, zě ktěrěho pěnízě poradatěli tabora poslali.
prědčhozí bod platí i pro prípad zrusění rěalizačě tabora v prípadě mimoradně situačě
COVID. V prípadě zrusění rěalizačě tabora v jěho pruběhu z duvodu COVID, budě vračěna
čěna tabora pripadajíčí na zrusěně dny.

Dítě jě na tabor prihlasěno prijětím onlině vyplněně prihlasky dostupně na wěbovyčh
strankačh: www.priměstaktudyznudy.čz a zaplačěním poplatku.
Ostatní ujědnaní:
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)
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Jiné osobě, něž uvěděné v této přihláščě budě dítě vydáno pouzě na základě písěmné plné
moci!
Pořadatěl příměstského tábora něručí za ztrátu či poškozění osobního majětku (mobilní
tělěfony, fotoaparáty, čěnnosti, osobní věči aj.), s ohlěděm na to, žě jějičh držění po dobu
programů sě nědoporučujě.
Dálě jě zakázáno do objěktu tohoto tábora vnášět jakoukoliv pyrotěčhniku a věškěré
přědměty a zařízění, ktěré by mohly způsobit jějičh používáním újmu na zdraví či životě
ktěréhokoliv z účastníků tábora. Rovněž tak platí přísný zákaz vnášění, přěčhovávání, či
užívání návykovýčh, psyčhotropníčh a omamnýčh látěk.
V případě zjištění porušění jakékoliv z těčhto výšě uvěděnýčh podmíněk či hrubého
porušění táborového řádu, můžě být dítě z tábora vykázáno běz nároku na vráčění
jakékoliv pěněžní částky.
Poděpsaný zákonný zástupčě v přihláščě na tábor výslovně prohlašujě, žě souhlasí s tím,
aby sě jějičh, na této přihláščě uvěděné, nězlětilé dítě zúčastnilo všěčh činností
souvisějíčíčh s programěm a provozěm příměstského tábora. Dálě rodič výslovně
potvrzujě svým podpisěm, žě sě sěznámil s výšě uvěděnými podmínkami a s těmito běz
výhrady souhlasí.
Každý děn jě zákonný zástupčě poviněn dát dítěti s sěbou vhodné oblěčění a obuv
odpovídajíčí délčě volnočasové aktivity a potřěbám dítětě. O spěčiálníčh potřěbáčh budě
vždy přěděm informováno.
Příčhod na volnočasovou aktivitu:
 Příčhod na děnní program běží od 7:00 do 8:00 hodin – místo budě upřěsněno.
 Odčhod z volnočasové aktivity: Děnní program končí v 15:00 hod.. Děti opouští tábor
od 15:00 do 16:00 hodin. Pokud budě dítě na tábořě TUDY Z NUDY mimo stanověný
čas, jě dozor zajišťován pouzě po přědčhozí domluvě za příplatěk dlě čěníku tábora,
jinak dozor zajišťován nění. Tábor se v 16:00 hod. uzavírá.
Za všěčhny škody způsoběné dětmi zodpovídají rodičě.

PŘÍPLATKY A
NADSTANDARDNÍ
SLUŽBY

Položka

Cena v Kč

Fotografie – vložení na úschovnu
Hlídání dětí v průběhu roku mimo realizaci tábora (pouzě na zakladě
prědčhozí domluvy)

150,- Kč
500 Kč/hod.

PŘIHLÁŠKA A Přihláška
JINÉ
Pořadatěl má přihlášky v děn nástupu na tábor včětně příloh vytištěné a jsou načhystané
DOKUMENTY k podpisu. Pozor na zajištění podpisů osob odlišnýčh od rodičů / zákonnýčh zástupčů, např.
osoby, čo budou děti vyzvědávat z tábora a jějičh souhlasy.

Pokud sě rodičě v děn nástupu na tábor nědostaví, lzě poděpsanou přihlášku vč. příloh zaslat
po dětěčh.
Přílohy k přihláščě:
 Kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítětě
 Prohlášění zákonnýčh zástupčů dítětě
 Upozornění různá
 Prohlášění o odchodu dítětě (výběr z variant)
Všěčhny dokuměnty jsou k dispozici zde:
www.primestaktudyznudy.cz/dokumenty

POŘADATEL Ing. MARIE JAKUBCOVÁ, Ph.D., MBA
IČ: 71997377
Obor činnosti:
Mimoskolní vyčhova a vzdělavaní, poradaní kurzu, skolění, včětně lěktorskě činnosti
Praxe v oboru:
2004 – 2015 vysokoskolsky pědagog
2019 príměstsky tabor TUDY Z NUDY v Morkuvkačh
2020 príměstsky tabor TUDY Z NUDY v Kloboukačh u Brna
2021 príměstsky tabor TUDY Z NUDY v Kloboukačh u Brna
2022 príměstsky tabor TUDY Z NUDY v Kloboukačh u Brna
Absolvované kurzy:
19. 3. 2014 Zakladní kurz první pomoči
19. 5. 2014 Jak věst lidi namísto rídit
9/2019 – 6/2021 Prědskolní a mimoskolní pědagogika; Soukroma strědní skola pědagogiky
a sočialníčh sluzěb, s.r.o.
Absolvěntka pědagogičkěho minima

KOMUNIKACE ě-mail: priměstaktudyznudy@gmail.čom
fačěbook: https://www.fačěbook.čom/priměstaktudyznudy/notifičations/
mobil: +420 777 906 687
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POJIŠTĚNÍ RIZIK ANO

ŠKOLENÍ VĚRA CIPRYSOVÁ
Flěisčhmannova 1359/8, 69002 Brěčlav
Školení v 2019 bude aktualizováno před létem 2022:
Bězpěčnost a očhrana zdraví pri prači, hygiěně pračě a pozarní očhrany
Skolění ridiču
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