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Všeobecné informace a podmínky pro podzimní tábor 2017 

 

1) Podzimní tábor je určen pro děti od 11 let a uskuteční se od středy 25.10.2017 

do neděle 30.10.2017 v Travné u Javorníka. Orel je křesťanská sportovní 

organizace a tábor je veden v křesťanském duchu. 

 

2) Účastníka tábora přihlašuje jeho rodič nebo zákonný zástupce přes webový 

formulář na stránce www.orel-vb.cz, přesněji na http://www.orel-

vb.cz/podzim2017/ 

 

3) Přihlášky jsou přijímány do konce září 2017, tj. sobota 30.9.2017. Při 

přihlašování mají přednost členové Orla, ostatní účastníci budou přijímáni v 

pořadí, v jakém odeslali své elektronické přihlášky. Tábor se uskuteční pouze 

při dostatečném počtu přihlášených účastníků. 

 

4) Odesláním přihlášky rodiče nebo zákonný zástupce účastníka: 

a. Souhlasí s tímto dokumentem 

b. Zaručuje správnost údajů uvedených v přihlášce 

c. Souhlasí, že údaje uvedené v přihlášce mohou být použity v databázi 

účastníků, která slouží pouze pro potřebu organizačního týmu 

 

5) Po odeslání přihlášky je do e-mailové schránky, která byla vyplněna 

v přihlášce, odeslána automaticky vygenerovaná zpráva, která obsahuje kopii 

údajů vyplněných v přihlášce a odkaz na důležité dokumenty (bezinfekčnost a 

souhlas se zveřejňováním obrazových a video záznamů viz níže). Tento e-mail, 

prosím, vytiskněte, zkontrolujte správnost údajů, podepište a odevzdejte při 

odjezdu na tábor.  

 

6) Předpokládaná cena je 1600,- Kč. Konečná cena bude záležet na počtu 

přihlášených účastníků. 

 

7) Způsob platby bude upřesněn na začátku října 2017. Budete informování na 

stránce o táboře a e-mailem. 

 

8) Čas a místo odjezdu na tábor bude upřesněno na začátku října na stránce 

http://www.orel-vb.cz/podzim2017/  a budete informování také e-mailem. 

Předpokládaný odjezd na tábor je ve středu ve 14.56 hod. z Olomouce.  
 

9) V den odjezdu na tábor je potřeba odevzdat: 

a. Vytisknutou a podepsanou přihlášku (e-mail – viz bod 5) 

b. Vytisknutou, vyplněnou a podepsanou bezinfekčnost a souhlas 

s ošetřením dítěte 

c. Originální kartičku pojištěnce účastníka 
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Bez splnění těchto 3 bodů se nemůže dítě účastnit tábora. Dále bychom Vás 

chtěli požádat o udělení souhlasu se zveřejňováním obrazových a video 

záznamů pořízených během této akce. Souhlas je trvalý a nemusíte ho tedy 

udělovat znovu, pokud jste tak učinili například minulý rok. Více informací 

naleznete v dokumentu „Souhlas - obrazové záznamy“. Tento souhlas můžete 

také odevzdat při odjezdu na tábor. 

 

10) Na stránce http://www.orel-vb.cz/podzim2017/ naleznete tyto dokumenty: 

a. Tento dokument – všeobecné podmínky pro tábor 

b. Bezinfekčnost a souhlas s ošetřením dítěte 

c. Souhlas se zveřejňováním obrazových záznamů 

 

11)  Cenné věci na tábor nepatří, proto šperky, hodinky, mobily a jinou techniku 

nechejte dětem doma (v Travné stejně není signál). Organizátoři akce 

nezodpovídají za ztrátu těchto cenných věcí. 

 

12) V případě dotazů:  

• Radomír Nádvorník, Radomir.Nadvornik@orelvb.cz, 723 626 505 

 

13)  V případě hrubého porušení táborového řádu může být účastník poslán 

z tábora domů bez nároku na vrácení peněz.  
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