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Podmínky přihlášení na Letní BOMBA tábor – Léto 2018 

Věk 

Na BOMBA tábor se může přihlásit dítě ve věku od 6 do 18 let, v případě menšího věku dítěte 

záleží na individuálním posouzení, dle schopností a samostatnosti dítěte. Je možné se přihlásit 

na I. běh (30. 06. – 13. 07. 2018) a II. běh (11. – 25. 08. 2018). Uzávěrka přihlášek je po naplnění 

kapacity.  
Cena 

Cena pobytu je 5.690,- Kč (pět tisíc šest set devadesát korun českých). Pro člena spolku 

BOMBA tábor – dětské tábory, z. s. je cena 5.390,- Kč (pět tisíc tři sta devadesát korun 

českých). 

V ceně je zahrnuto: 
 ubytování (elektrizované čtyřmístné chatky včetně ložního prádla) 

 pojištění tábora 

 strava 5x denně (není omezeno množství) 

 pitný režim (po celý den v neomezeném množství) 

 úklid společných prostor (jídelna, společenská místnost, chodby, sprchy) 

 místní poplatky 

 doprava autobusem (tam i zpět, na individuální dopravu není poskytována sleva) 

 zdravotní péče, základní léky vč. dopravy k odbornému ošetření 

 hl. vedoucí, lektoři a vedoucí 

 celodenní program 

 sportovní, jazykové a kancelářské pomůcky nezbytné k programu tábora 

 ceny za soutěže (diplomy, medaile, sladkosti, věcné ceny, dárky, apod.) 

 vstup na koupaliště + BOMBA dárek 

Zdravotní stav 

Dítě při odjezdu na tábor musí být v dobrém zdravotním stavu. Toto zákonný zástupce 

potvrzuje Prohlášením o bezinfekčnosti, zahrnuje i Upozornění, které nesmí být starší více než 

1 den před nástupem dítěte na tábor. Je potřeba odevzdat při odjezdu Zdravotní způsobilost 

dítěte, kterou vyplňuje lékař a nesmí být starší více než 1 rok (ke stažení 

na www.bombatabor.cz). Zákonný zástupce je povinen před odjezdem na tábor zaznamenat 

do formuláře všechny dlouhodobé zdravotní problémy dítěte a uvést veškeré léky, které dítě 

pravidelně užívá, pokud se jedná o odbornou medikaci, léky na předpis, je potřeba k podávání léků 

poskytnout i zprávu od lékaře, kde bude uvedena aplikace léků. Dále musí být vyplněná 

a podepsaná Plná moc zákonného zástupce k ošetření dítěte. BOMBA tábor je povinen spojit se 

při jakýchkoliv zdravotních problémech se zákonnými zástupci dítěte.  

http://bombatabor.cz/cs/wp-content/uploads/2014/01/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-o-bezinfek%C4%8Dnosti.pdf
http://bombatabor.cz/cs/wp-content/uploads/2014/01/Zdravotn%C3%AD-zp%C5%AFsobilost.pdf
http://bombatabor.cz/cs/wp-content/uploads/2014/01/Zdravotn%C3%AD-zp%C5%AFsobilost.pdf
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Akce „Noc mimo tábor“ 

Akce bude spočívat v tom, že skupina děti, s dostatečným počtem vedoucích, bude spát jednu noc 

mimo tábor, vyzkouší si jaké je to spát pod širákem a dozvědí se něco o přírodě. Podmínkou účasti 

na akci je věk dítěte a to 11 let (ročník 2007) a starší, dále uvedení této skutečnosti v přihlášce 

a mít vlastní spacák a karimatku. Doporučujeme být vybaveni čelovkou, ale není to podmínkou. Při 

odjezdu na tábor pak u autobusu předat zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný tiskopis 

„Souhlas s účastí dítěte na akci „Noc mimo tábor.“ 

Platba 

Platbu je nutné provést do 30 dnů po přihlášení (možná domluva, pozdější datum platby 

či rozdělení platby na více částí), nejpozději však do 30. 05. 2018, jinak bude přihláška 

považována za neplatnou. 
Způsoby platby: 
Na účet č.: 2500779873/2010, var. symbol: rodné číslo dítěte, do poznámky pro příjemce: 

jméno či jména dětí (při platbě více pobytů najednou) 

Možnosti platby: 

 bankovním převodem 

 vložení na účet, FIO banka 

 hotově oproti vystavenému pokladnímu dokladu po telefonické domluvě 

 oproti vystavené faktuře (možnost příspěvku od zaměstnavatele) 

 sponzorským darem 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Přihlášením dítěte na BOMBA tábor souhlasí zákonní zástupci dítěte se zpracováním osobních 

údajů pro účely administrace BOMBA tábora. 
Souhlas k pořizování obrazové a video dokumentace 
Přihlášením dítěte na BOMBA tábor udělují zákonní zástupci dítěte souhlas k pořizování 

fotografií, audio/video záznamů na BOMBA táboře. Souhlasí s uveřejněním fotografií a videí 

svého dítěte na webových stránkách www.bombatabor.cz, www.facebook.com/bombatabor 

a www.facebook.com/groups/59099716958/ a dalších sociálních kanálů jako YouTube, 

Twitter, Instagram, …) Rovněž souhlasí s využitím obrazového či zvukového materiálu 

(fotografie, video) v rámci propagace tábora. V případě nesouhlasu se zpracováním osobních 

údajů a nesouhlasu k pořizování obrázkové dokumentace kontaktujte BOMBA tábor.  
STORNO podmínky - Přihlášku dítěte je možné stornovat nejpozději do 30. 05. 2018 a to 

za manipulační poplatek 1000 Kč. Pokud je provedeno storno po tomto datu, má rodič nárok na 

vrácení stravného, což je 100 Kč na den, maximálně však 1.400,- Kč. Pokud by dítě muselo odjet 

v průběhu tábora ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů, má rodič nárok na vrácení 

stravného a za zbývající část pobytu bez posledního dne. Storno je nutné doručit písemně 

na adresu Teplická 190, Teplice 415 01. 


