Smluvnípodmínkyprodětskétábory
pořádanéWifič!z.s. 
(platnéod1.9.2021do31.8.2022) 

2.2.





2.3.


Smluvní podmínky ke Smlouvě o dětském
rekreačním pobytu (dále jen „smlouva“)prodětské
rekreačnípobyty(dálejen„pobyt“)naletnímtáboře
organizátora zapsaného spolkuWifič!z.s.(dálejen
„tábor“) 
1.

Úvodníustanovení 

Tyto smluvní podmínky jsou platné pro pobyty na
letním táboře a jsou nedílnou součástí smlouvy
uzavřené mezi zákonným zástupcem dítěte (dále
jen „objednatel“) a pořadatelem pobytu (dále jen
„pořadatel“). 

2.4.

Pořadatelemserozumí: 
●

Wifič! z.s., se sídlem Mikulova 1755/1a,
Chodov,14900Praha4, 
IČ: 109 34 049, zapsaný ve spolkovém
rejstříkuvedenémMěstskýmsoudemv Praze
sp.zn.L74796 

Tyto smluvní podmínky provozovatele upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1zákonač.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného
mezi provozovatelem a objednatelem, jehož
předmětemjerekreačnípobytdětí,kterénevyžadují
zvláštní péči a jsou schopny se bez problémů
adaptovat táborovému režimu, od 7 do 17 let na
dětskýchtáborechorganizovanýchprovozovatelem. 
Přihlášenídítětenatábor 

2.1. K přihlášení dítětek pobytunadětskémtáboře
dochází vyplněním předběžné přihlášky na
webových stránkách provozovatele dětského
tábora www.wi-fic.cz, kam objednatel vyplní
pravdivě a úplně informace o přihlašovaném
dítěti. V okamžiku odeslání elektronické
přihlášky vzniká na straně provozovatele
předběžná rezervace místa, která je platná 5
pracovníchdní,počínajícíchdnemnásledujícím
po datu odeslání předběžné přihlášky.
V případě platby pobytu třetí stranou
(zaměstnavatel, fond FKSP) se tato doba

2.5.

2.6.

2.

2.7.

prodlužujedodatasplatnostifakturyvystavené
provozovatelem.Tatosplatnostje14dní. 
V případěpožadavkunaplatbutřetístranou,je
objednatel povinen toto uvést do předběžné
přihlášky v sekci platby. Na základě tohoto
vystaví provozovatel fakturu a bez odkladu ji
zašle třetí straně, na kterou je faktura
vystavena.Objednateliotomtozašlepísemnou
informaci na e-mail uvedený v předběžné
přihlášce. 
Smluvnívztahmezioběmasmluvnímistranami
vzniká okamžikem potvrzení předběžné
přihlášky formou uhrazení zálohové neboplné
ceny pobytu ve prospěch účtu provozovatele,
dle instrukcí, které budou objednateli zaslány
po vyplnění předběžné přihlášky na e-mail.
Dnemvznikusmluvníhovztahujedenpřipsání
platby na účet provozovatele. Provozovatel o
tomtozašlebezodkladupotvrzeníobjednateli. 
V případě nepotvrzení předběžné přihlášky
úhradou do 5 pracovních dnů dle těchto
smluvních podmínek, zašle provozovatel
objednateli upozornění, jež prodlužuje dobu
trvánípředběžnérezervacemístao3pracovní
dny počínající dnem následujícím po datu
odeslání tohoto upozornění. V případě
neuhrazení předběžné rezervace ani po
uplynutí této lhůty si vyhrazuje provozovatel
právo nabídnout rezervované místo jinému
zájemciapředběžnourezervacizrušit. 
V případě platby třetí stranou, je potvrzení o
úhradě zasláno objednateli. Pokudneníplatba
uhrazena do data splatnosti faktury, vyhrazuje
si provozovatel právo nabídnout rezervované
místo jinému zájemci a předběžnou rezervaci
zrušit. 
Provozovatel se zavazuje, že vyvine veškeré
úsilíktomu,abyvyhovělpožadavkuvpřihlášce
ohledněumístěnídítětedooddíluskamarádem
(popř. i jiným požadavkům objednatele).
Podmínkou tohoto kroku je uvedení jména a
příjmení kamaráda v přihlášceobjednatelema
uvedení stejného jména taktéž uvedeným
kamarádem. V případě této shody (děti se v
přihlášce uvedou navzájem) se provozovatel
pokusí požadavku vyjít vstříc. Podmínkou je
taktéžvěkovýrozdílmezikamarády,kterémusí
zachovávat princip rozdělování do oddílů dle
pravidel provozovatele. Prosíme o zvážení
tohoto věkového rozdílu při uvádění informací
do přihlášky. Provozovatel posoudí veškeré
případné souvislosti a dle tohobudenásledně
provozovatelem rozhodnuto. V případě, že
budou kamarádi spadat každý do jiné věkové
skupiny, nebude provozovatelem požadavku
vyhověnobezmožnostifinančníčijinénáhrady. 
Ve věci návštěv rodičů v táboře, zastává
provozovateltotostanovisko: 

2.7.1.

Nedoporučujeme návštěvy rodičů v místě
konání tábora v době konání tábora.
Dětský kolektiv je epidemiologicky
uzavřená skupina,jejížnarušeníbymohlo
mít za následek zanesení virového či
jakéhokolivjinéhoonemocněníav krajním
případě ukončení pobytu. V případě, že
budete chtít informace o dítěti, budeVám
denně k dispozici zástupce vedení tábora
na telefonním čísle +420 720 478 310
nebo e-mailu: info@wi-fic.cz. Zároveň
žádáme o shovívavost v případě, že Vám
nebude hovor nebo e-mail zodpovězen
obratem. Člen vedení tábora je účasten
všech aktivit a je možné, že je v situaci,
kdynemůžehovorpřijmout. 
2.7.2. Pravidelné informace o dění v táboře
budousdílenynafacebookovýchstránkách
provozovatele. 

3. Cenapobytu 

3.1. Cena pobytu je smluvní. Jakékoliv peněžité
plnění vůči provozovateli (zálohová nebo plná
cena pobytu dle aktuálně platného ceníku
v okamžiku objednání pobytu) se považuje za
uhrazenou v okamžiku jejího připsání na účet
provozovatele. 
3.2. Provozovatelsivyhrazujeprávonazměnuceny
pobytu. Platnou cenou pro objednatele je ta,
která je podle platného ceníku uvedeného na
webových
stránkách
poskytovatele
www.wi-fic.czv okamžikuobjednánípobytu. 
3.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu
místa konání pobytu v případech, které
úmyslněnezpůsobil,tedynastanou-liokolnosti,
které mu brání uskutečnit pobytpodlepředem
sjednaných podmínek. V případě změny
objektu, je provozovatel povinen tuto
skutečnost neprodleně oznámit e-mailem.
Objednatel má v takovém případě právo do 5
pracovních dní odstoupit od smluvního vztahu
s provozovatelem a provozovatel je povinen
vrátit objednateli uhrazenou částku v plné výši
bezzbytečnéhoodkladu. 
3.4. Cenazahrnuje 
3.4.1. Ubytování ve standartně vybavenéchatce
či pevné zděné budově, stravování
v běžnémstravovacímrežimu–5xdenně,
vč. celodenního pitnéhorežimu.V případě
lékařem
diagnostikované
intoleranci
k jakémukoliv druhu potravin (celiakie,
laktóza aj.) provozovatel zajistí přípravu
takovýchto dietních pokrmů za příplatek
30,- Kč denně. Zároveň provozovatel
požaduje k tomuto potvrzení od lékaře,
kterýtutointolerancidiagnostikoval.

3.4.2.

Vyškolenýkvalifikovanýpedagogickýdozor
dleplatnýchprávníchpředpisůvztahujících
se k dětským hromadným pobytovým
akcím. 
3.4.3. Vyškolený kvalifikovaný zdravotnický
dozor, dle platných právních předpisů
vztahujících se k dětským hromadným
pobytovýmakcím. 
3.4.4. Poplatek z pobytu, pokudjeobcí,vekteré
serekreačnístřediskonachází,vyžadován. 
3.4.5. Náklady na pořízení a užívánípomůceka
sportovního vybavení, které je nezbytné
pro tvorbu a následnou realizaci
táborovéhoprogramu. 
3.5. Cenanezahrnuje 
3.5.1. Úrazové pojištění dítěte v době konání
pobytu. 
3.5.2. Náklady vzniklé v průběhu pobytu, jako je
rozbití či poškození věci provozovatele či
majitele rekreačního objektu dítětem,
náklady na zdravotní péči poskytnutou
odborným personálem krajské či jiné
nemocnice (jako jsou náklady na léky,
které lékař předepíše aj.). Všechny tyto
náklady budou objednateli vyúčtovány vč.
podpůrné dokumentace při odjezdu
z pobytovéakce. 
3.5.3. Náklady na dopravu do místa a z místa
konání pobytu. Detail ohledně dopravy je
specifikován v kapitole 8 – doprava na
tábor. 

4. Doplatekzatábor 

4.1. Doplateknapobyt,pokudobjednateluhradípo
zaslání předběžné přihlášky pouze zálohovou
platbu, je objednatel povinen uhradit do
15.6.2022. Provozovatel se zavazuje zaslat
objednateli upozornění nejpozději týden před
datem splatnosti s kompletními informacemi o
výšidoplatku.V případě,žeobjednavatelzašle
předběžnoupřihláškupotomtodatu,jepovinen
k jejímu potvrzení uhradit plnou cenu pobytu.
Toto mubudesdělenoe-mailems kompletními
platebními informacemi, který po odeslání
přihláškyobdržíodprovozovatele.
4.2. V případě, že objednatel neuhradí doplatekve
prospěch účtu provozovatele do data
uvedeného výše, bere provozovatel přihlášku
dítěte za stornovanou a řídí se podmínkami
uvedenými v bodě 5 – storno podmínky –
zrušenípobytuobjednatelem. 

5. Storno podmínky – zrušení pobytu
objednatelem 

5.1. Objednatel může zrušit smluvní vztah
s provozovatelem před zahájením pobytu či

v jeho průběhu, a to e-mailem zaslaným na
adresu provozovatele info@wi-fic.cz nebo
písemně doporučenýmdopisemdomístasídla
provozovatele. Rozhodným dnem se rozumí
den doručení informace o zrušení pobytu
provozovateli. 
5.2. V případě zrušení rezervace objednatelem si
provozovatel stanovuje storno poplatky
v následujícívýši: 
5.2.1. Při zrušení pobytu do 29.4.2022včetněsi
provozovatel účtuje 750,- Kč jako
manipulačnípoplatek. 
5.2.2. Při zrušení pobytu od 30.4.2022 do
15.6.2022 včetně si provozovatel účtuje
2.000,-Kč. 
5.2.3. Při zrušení pobytu po 15.6.2022 do dne
zahájení tábora si provozovatel účtuje
plnouvýšizálohovéplatby,tedy3.650,-. 
5.3. Storno poplatky dle závazných podmínek
specifikovaných v bodě 5.2 budou strženy ze
zálohové či plné platby za pobyt. Z důvodu
zvýšeníaktivitkolemkonánítáborabudezbylá
částkavrácenaobjednateli,atov následujících
termínech: 
5.3.1. V případě zrušení pobytu do 15.6.2022
včetně, bude objednateli vrácena částka
určena těmito smluvními podmínkami do
10 pracovních dnů od doručeníinformace
ozrušenípobytu, 
5.3.2. V případě zrušení pobytu od 16.6.2022,
bude objednateli vrácena částka určena
těmito
smluvními podmínkami do
31.8.2022. 
5.4. Storno podmínky dle bodu 5.2. nebudou
účtovány v případě, že za sebe objednatel
zajistí vhodného náhradníka. O vhodnosti
tohoto náhradníka rozhoduje provozovatel. O
takovéto výměně je objednatel povinen
vyrozumět provozovatele nejpozději 10 dnů
předtermínemzahájenítábora.Tatoinformace
musíbýtsdělenaprovozovateliprostřednictvím
e-mailunaadresuinfo@wi-fic.cz. 
5.5. V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor
nemůže objednatel uplatňovat nárok na
finanční kompenzaci za neuskutečněnou část
pobytu. 
5.6. Připředemnahlášenémodjezdudítětez tábora
(nejpozději 5dnípředdnemukončenípobytu),
můžeobjednateluplatnitnárokvýhradněpouze
naproplacenípoměrnéčástistravovacíholimitu
(50,- Kč/den) a to pouze v případě, že
nárokovaná částka přesahuje v součtu 300,-
Kč. Tato vratka bude poukázána ve prospěch
účtuobjednateledo31.8.2022. 




6.

Storno podmínky – zrušení pobytu
provozovatelem 

6.1. Provozovatel může zrušit smluvní vztah
s objednatelempředzahájenímpobytučiv jeho
průběhu,atov následujícíchsituacích: 
6.1.1. dítě vážně a soustavně narušuje průběh
pobytu, a to zejména závažným
porušováním táborového řádu, se kterým
je každý účastník seznámen první den
konání tábora a objednateli je k dispozici
na webových stránkách provozovatele
www.wi-fic.cz 
6.1.2. dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či
psychické požadavky pro účast na
pobytovém táboře, který jeurčeníproděti
zdravé, které nevyžadují zvláštní péči a
jsou schopny sebezproblémupřizpůsobit
táborovému režimu, se kterým je dítě
seznámeno první den konání tábora a
objednateli je k dispozici na webových
stránkáchprovozovatelewww.wi-fic.cz, 
6.1.3. objednatelposkytlprovozovatelinesprávné
či neúplné údaje o dítěti, především
skutečnosti týkající se zdravotního stavu
dítěte, které mohou zamezit schopnosti
účasti dítěte na táboře nebo informace
právního charakteru (např. porušení
soudem nařízeného styku s dítětem v
průběhukonánítábora), 
6.1.4. dítě má z důvodu těžkých a
nepřekonatelných potíží se sociální
adaptací na dětském táboře problém na
takovémtábořesetrvat, 
6.1.5. objednatel nedodá kompletní povinnou
dokumentacidítětepřisamotnémzahájení
pobytu. Tyto povinné dokumenty jsou
objednateli zaslány při potvrzení závazné
rezervace a jsou dostupné na webových
stránkáchprovozovatelewww.wi-fic.cz, 
6.1.6. dítě v průběhu pobytu onemocní a lékař
doporučí odjezd z tábora a jeho klidový
režim, 
6.1.7. pokudorgánystátnísprávyvyhlásívdobě
před
zahájením
tábora
zvýšená
protiepidemická opatření pro oblast, do
kteréspadátrvalébydlištědítěte,
6.1.8. v případě nenadálých okolností, které
vznikly bez zavinění provozovatele tábora
a znemožňují zahájení nebo pokračování
konánítábora–tzv.vdůsledkuvyššímoci, 
6.1.9. pokud orgány státní správy neumožní
konáníhromadnýchdětskýchzotavovacích
akcí (např. v důsledku pandemie
SARS-COV-19) 
6.2. O zrušení pobytu dítěte z výše uvedených
důvodů v odstavci 6.1.1. – 6.1.6. rozhoduje
hlavnívedoucídanéhopobytu,kterýjeuveden

na webových stránkách provozovatele
www.wi-fic.cz a jeho rozhodnutí je konečné a
neměnné. 
6.3. V případě zrušení pobytu dítěte dle odstavce
6.1.1. – 6.1.6. se objednatel zavazuje
vyzvednout své dítě v místě konání tábora na
své náklady, a to nejpozději do 24 hodin od
telefonického oznámení pořadatele o zrušení
pobytu. 
6.4. Provozovatelsezavazujeobjednateliuhradit: 
6.4.1. v případě zrušení pobytu provozovatelem
na základě bodu 6. 1. 1. – 6. 1. 6. bude
objednateli proplacena výhradně pouze
poměrná část stravovacího limitu (50,-
Kč/den). Tato nároková vratná částka se
objednateli vyplatí, pokud přesáhne v
součtu300,-Kčabudepoukázánanaúčet
objednateledo31.8.2022, 
6.4.2. v případě zrušení pobytu provozovatelem
na základě bodu 6. 1. 7. a 6. 1. 8. bude
objednateli proplacena poměrná část
stravovacíholimitu(50,-Kč/den),poměrná
část ceny ubytování (50,- Kč / den) a
poměrná část nákladů na program (50,-
Kč/den). Takto vypočítaná částka bude
poukázána ve prospěch účtu objednatele
do31.8.2022, 
6.4.3. v případě zrušení pobytu provozovatelem
nazákladěbodu6.1.9.budeveprospěch
objednateleodeslánaceláuhrazenáčástka
bezjakýchkolivstornopoplatků. 

7. Reklamaceslužeb 

7.1. Pokud objednatel pojme podezření, že rozsah
či kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá
smluvním podmínkám, nebo platným právním
předpisům, vztahujícím se na pořádání
hromadných dětských zotavovacích akcí,
vznikáobjednateliprávoreklamace.
7.2. Objednatel musí neprodleně případnou
reklamaci uplatnit, aby mohla být zjednána
okamžitánápravavprůběhupobytu.Reklamaci
je možné učinit telefonicky na tel.
+420 720 478 310
nebo
e-mailem
info@wi-fic.cz provozovatel se ihned po
obdržení reklamace začne situací zabývat a v
případě zjištění pochybení zjednáokamžitoua
účinnounápravu.Tímtosereklamacepovažuje
zavyřízenoubezjakékolivmožnostifinančníči
jinénáhrady. 
7.3. S případnou stížností týkající se dodržování
hygienických požadavků napořádánídětských
hromadných zotavovacích akcí z platné
legislativy,selzeobrátitnaorgánstátnísprávy
v ochraně veřejného zdraví – příslušné
pracoviště krajské hygienické stanice, která
provedekontrolu. 


Dopravanatábor 

8.1. Jak smluvní podmínky určují,cenanezahrnuje
dopravunaazmístakonánípobytu. 
8.2. Objednatel se zavazuje, že dítě do místa
pobytu dopraví po vlastní ose v den začátku
pobytu v čase určeném provozovatelem ve
Smluvníchpodmínkách,bod9. 
8.3. Provozovatelbudemítvrekreačnímstřediskuk
dispozici vůz,kterýbudejezditmezinejbližším
autobusovým a vlakovým nádražím, kde v
případěpříjezduhromadnoudopravou,rodičes
dětmivyzvedneanásledněodvezerodičezpět.
Objednatel obeznámí provozovatele tábora
nejpozději3dnypředzačátkempobytuočasu,
kdy na toto nádraží přijede,abybylozajištěno
dostatekmístavautech,kterébudoudotábora
dojíždět. 
8.4. V bezprostřední blízkosti tábora bude
vyhrazeno místo na parkování vozů
objednatelů,kteřípřivezousvédítě. 
8.5. V den ukončení pobytu na táboře bude opět
vyhrazeno místo na parkování vozů
objednatelů, kteří si přijedou vyzvednout své
děti stejně jako vůz, který bude jezdit mezi
nejbližšímvlakovýmaautobusovýmnádražím.

9. Nástupnatáboraodjezdz tábora 

9.1. Objednatel nebo jím zplnomocněná osoba
přiveze dítě do tábora v den začátku pobytu
mezi 12.30 a 15.00 hod. V tomto časovém
rozmezíbudepřipravenovedenítáborapřijímat
dětikpobytu,vykonatzdravotnífiltraseznámit
rodičesoddílovýmvedoucímjejichdítěte.
9.2. Rodiče, kteří přivezou své dítě, předají u
vstupního filtru veškeré povinné dokumenty,
léky a jejich dítě projde zdravotním filtrem.
Následně jim bude sděleno číslo oddílu, do
kteréhobylodítěumístěno,abudouseznámeni
soddílovýmvedoucímdítěte.Předajízavazadla
a osobní věci dítěte na místo tomu určené
případně kapesné oproti podpisu oddílovému
vedoucímu a z tábora porozloučenísdítětem
odjíždějí. 
9.3. V den ukončení táboraseobjednatelnebojím
zplnomocněnáosobazavazujevyzvednoutdítě
mezi9.00–11.00hod. 
9.4. Pobytnadětskémtábořezačínávečeříakončí
snídaní. 

10. Dalšídůležitáupozorněníproobjednatele 

10.1.
Objednatel vyplněním přihlášky a tím
vzniklé předběžné rezervace prohlašuje, že
jeho dítě podstoupilo všechna povinná
očkování v souladu s platnými právními
8.

předpisy. V opačném případě se objednatel
zavazuje uhradit provozovateli veškeré
případné finanční postihy, které by vdůsledku
nedodržení tohoto požadavku provozovateli
vznikly. 
10.2.
V případě, že v rámci vstupního
zdravotníhofiltrubudeudítětezjištěnaznámka
akutníhoonemocnění,jakojenapříkladangína,
průjem nebo zvýšená teplota (opakovaně ve
třech 5 minutových intervalech), stejně jako
situace kdy se u dítěte vprůběhuzdravotního
filtru objeví vši dětské (hnidy, živé vši, mrtvé
vši),vyhrazujesiprovozovatelprávonepřijmout
dítěktáborovémupobytudoúplnéhouzdravení
nebo v případě vši dětské úplného odstranění
zdravotních omezení, a to bez možnosti
uplatnění finančních nároků ze strany
objednatele. 
10.3.
Provozovatel tábora přijímá hmotnou
odpovědnostpouzezapeníze,kterédítěsvěřilo
do úschovy svémuoddílovémuvedoucímu.Za
krádež či ztrátu cenností, které si dítě v
průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese
provozovatelodpovědnost. 
10.4.
Objednatel dává provozovateli souhlas s
provedením prohlídky osobních věcí svého
dítětevpřípadě,kdyprovozovateltáborapojme
podezření na závažné porušení táborového
řádu(zejménapodezřenízkrádežecizívěci,či
držení zakázaného vybavení, které je
specifikováno v příloze 1 těchto smluvních
podmínek). 
10.5.
Objednatel nese odpovědnost za škody,
které dítě v době pobytu na táboře úmyslně
nebo z nedbalosti způsobí na vybavení
rekreačního střediska. V případě finančních
nákladů na opravu nebo výměnu takto
poškozeného zařízení se objednatel zavazuje
vzniklouškoduuhraditvhotovostipřiukončení
pobytu. 
10.6.
Objednatel souhlasí spřípadnýmpoužitím
fotografií či videozáznamů zachycujících jeho
dítěvrámcipropagaceprovozovatele. 
10.7.
Kukončenítáborovéhopobytudítětemůže
dojít výhradně v doprovodu objednatele nebo
na základě jím podepsaného písemného
souhlasu–plnémoci. 



11. Závěrečnáustanovení 

11.1.
Objednatel prohlašuje, že je z pozice
zákonnéhozástupceoprávněnjednatzadítě. 
11.2.
Zasláním řádně vyplněné elektronické
přihlášky a potvrzením rezervace pobytu
formou uhrazení zálohové či plné platby bere

objednatelnavědomíasouhlasíseSmluvními
podmínkamiaTáborovýmřádem. 
11.3.
Objednatel souhlasí s použitím osobních
údajů svých či svého dítěte v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., a to výlučně pro
potřebyaktivitprovozovatele. 
11.4.
Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu
osobních dat objednatele či jeho dítěte před
nepovolanýmiosobami. 
11.5.
Tyto smluvní podmínky jsou platnéod01.
09.2021do31.08.2022 

