PROVOZNÍ ŘÁD FOTBALOVÉHO KEMPU JIŘÍHO BÍLKA
1. VÝKLAD POJMŮ
Pojmy použité v tomto Řádu mají níže uvedený význam:
Organizátor: JITAMI s.r.o., V Ouzkém 199, 252 41 Dolní Břežany, Lhota, IČO: 03964108
Pověřená osoba: Fyzická nebo právnická osoba, která na základě smluvního vztahu
s organizátorem zajišťuje pro organizátora určité činnosti při organizaci a realizaci kempu, včetně
trenérů.
Účastník: Chlapec nebo dívka, která splnila prostřednictvím svého zákonného zástupce podmínky
účasti na kempu a dostavila se ve stanoveném termínu k účasti v kempu.
Fotbalový kemp (dále jen kemp): tréninkový kemp, při kterém jsou pod dohledem odborníků
a profesionálních trenérů pořádána setkání chlapců a dívek za účelem společných tréninků
a dalších akcí podle stanoveného programu.
Program kempu: Harmonogram obsahující kompletní přehled časů a činností během kempu po
celou dobu trvání kempu. Je k dispozici u organizátora kempu a na webových stránkách
www.kempjiribilek.cz.
Doba trvání kempu: kemp začíná okamžikem příjezdu a nahlášením účastníka pověřené osobě dle
času uvedeného v programu kempu. Ukončení kempu nastává okamžikem předání účastníka
rodičům/zákonnému zástupci v čase uvedeném v programu kempu.
Akce v rámci kempu: Společné tréninky, zábavné aktivity, odpočinek, stravování, přednášky, výlety
či jiné akce, uvedené v programu kempu, a to po dobu konání kempu včetně přestávek mezi
jednotlivými akcemi.
2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Účastník se v rámci kempu v souladu s programem kempu a pokyny organizátora a pověřených
osob společně s dalšími účastníky aktivně účastní fotbalových tréninků pod vedením
profesionálních trenérů a specialistů, přednášek a dalších akcí konaných v době trvání kempu.
Program kempu je stanoven dle uvážení a potřeb organizátora a vyhrazuje si právo měnit program
kempu.
3. PRAVIDLA ÚČASTI V KEMPU
Účastník kempu je povinen dodržovat po celou dobu účasti na kempu jeho řád. Účastník je povinen
účastnit se všech akcí v rámci kempu tak, jak jsou uvedeny v programu kempu, pokud organizátor
anebo pověřené osoby nestanoví jinak. Účastník se nesmí vzdálit bez svolení organizátora nebo
pověřené osoby z akce v rámci kempu. Toto platí i při výletech a ostatních přesunech. Účastník je
povinen nepožívat na akcích v rámci kempu či v bezprostřední souvislosti s nimi (před akcí nebo po
akci) alkohol, cigarety či omamné látky. Účastník je povinen dodržovat pokyny a nařízení
pověřených osob, které nad ním po dobu konání akce v rámci kempu konají dohled, jakož i veškeré
další pokyny organizátora a pověřených osob v souvislosti s kempem. Účastník je povinen
dodržovat právní předpisy, normy slušného chování a zásady fair-play a udržovat pořádek a čistotu

v šatnách a hygienických zařízeních a na sportovištích. Účastník je povinen bezodkladně informovat
pověřenou osobu o úrazech, zhoršení zdravotního stavu či svých zdravotních omezeních. Účast
účastníka v kempu může být ukončena i před uplynutím doby trvání kempu v případě hrubého
porušení řádu účastníkem nebo porušením povinností stanovených organizátorem a pověřenou
osobou, a to bez nároku na vrácení poplatku za kemp.
4. PODMÍNKY ÚČASTI V KEMPU
Podmínkou účasti v kempu je:
a. splnění věkového limitu dítěte 7 až 14 let v době zahájení kempu
b. řádné odeslání přihlášky zákonným zástupcem účastníka prostřednictvím webové
stránky kempu www.kempjiribilek.cz,
c. uhrazení účastnického poplatku v celé výši a ve stanoveném termínu,
d. zaslání kopie podepsaného Informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů
e-mailem, a to v den odeslání přihlášky na adresu kempjiribilek@gmail.com,
e. odevzdání Prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotním stavu účastníka, a to první den
kempu ráno, před jeho zahájením,
f. odevzdání Prohlášení o předání a vyzvednutí, a to první den kempu ráno, před jeho
zahájením,
g. zajištění povinného úrazového pojištění účastníka kempu,
h. seznámení se s tímto provozním řádem
5. ODPOVĚDNOST
Účastníci se účastní kempu a akcí v rámci kempu na vlastní odpovědnost, respektive na
odpovědnost jejich zákonných zástupců. Pořadatel, a pověřené osoby neodpovídají za jakékoli
zdravotní komplikace a úrazy a škody na majetku, jakož i jakoukoliv jinou újmu, ke kterým dojde
na akci v rámci kempu nebo v souvislosti s ní, či v jiné souvislosti s kempem. Organizátor neručí za
peníze a cenné předměty, které si účastnící přinesou na kemp. Totéž se týká i věcí odložených a
zapomenutých. Veškeré ztráty je nutné ihned hlásit trenérům.
6. CENA KEMPU
Cena kempu je stanovena ve výši 5 500 Kč za jednoho účastníka (možnost sourozenecké slevy 10 %
pro účastníky - nečleny SK Olympie Dolní Břežany) a partnerská cena 4 500 Kč za jednoho účastníka
pro účastníky - členy SK Olympie Dolní Břežany. Poplatek za účast na kempu zahrnuje náklady na
pořádání kempu, tj. zejména náklady na odměnu trenérů a dalších odborníků a osob zúčastněných
na kempu, náklady na pronájem areálu a fotbalových atrakcí. Dále zahrnuje stravování, pitný režim
v rámci kempu a náklady spojené s dalšími aktivitami, které jsou součástí programu kempu.
7. STORNO PODMÍNKY
Storno podmínky při zrušení ze strany účastníka
Pro 1. termín
Při zrušení účasti do 11.6.2021 je storno poplatek 0 Kč.
Při zrušení účasti od 12.6. do 4.7.2021 je storno poplatek 50 % zaplacené ceny za účastníka.
Při zrušení účasti od 5.7. do 11.7.2021 je storno poplatek 100 % zaplacené ceny za účastníka.
Při nenastoupení na kemp je storno poplatek 100 % zaplacené ceny za účastníka.
Pro 2. termín

Při zrušení účasti do 11.6.2021 je storno poplatek 0 Kč.
Při zrušení účasti od 12.6. do 11.7.2021 je storno poplatek 50 % zaplacené ceny za účastníka.
Při zrušení účasti od 12.7. do 18.7.2021 je storno poplatek 100 % zaplacené ceny za účastníka.
Při nenastoupení na kemp je storno poplatek 100 % zaplacené ceny za účastníka.
Storno podmínky při zrušení ze strany organizátora
V případě zrušení kempu z důvodu vyšší moci, např. vládní opatření v souvislosti s Covid-19,
vracíme účastnický poplatek ponížený o již vynaložené náklady za vybavení pro každého účastníka
(dres, trenýrky, štulpny).

POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA
a) Povinné (úrazové pojištění):
Každý účastník kempu je povinen si individuálně zajistit úrazové pojištění pokrývající celou dobu
jeho účasti na kempu u kteréhokoliv pojistitele. Organizátor doporučuje partnerského pojistitele
Allianz a.s. (viz sekce Pojištění na www.kempjiribilek.cz) v ceně jednorázového pojistného 85 Kč (za
5 dní). Potvrzení o úrazovém pojištění je účastník povinen předložit organizátorovi nejpozději
v den nástupu ne kemp. Nepředložení potvrzení o úrazovém pojištění je důvodem pro nepřijetí
účastníka na kemp.
b) Dobrovolné (pojištění storna):
Organizátor doporučuje, nejenom v souvislosti s epidemií COVID-19, každému účastníkovi
pojištění storna kempu ve vybraném termínu, které pokryje nenastoupení na kemp z důvodu
zdravotních komplikací či povinné karantény. Organizátor doporučuje partnerského pojistitele
Allianz a.s. (viz sekce Pojištění na www.kempjiribilek.cz) v ceně jednorázového pojistného 303 Kč
pro účastníka - nečlena SK Olympie Dolní Břežany (cena kempu 5 500 Kč) nebo v ceně
jednorázového pojistného 248 Kč pro účastníka - člena SK Olympie Dolní Břežany (cena kempu
4 500 Kč).
Organizátor upozorňuje, že případné pojištění storna od pojistitele Allianz a.s. musí být uzavřeno
a zaplaceno nejpozději 1 měsíc před začátkem vybraného termínu kempu.
8. KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kontaktní osoba: Kamila Menclová, e-mail: kempjiribilek@gmail.com, tel. 731 544 504 (po 17.
hod)
9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Řád představuje kompletní úpravu práv a povinností organizátora a účastníka v souvislosti s účastí
účastníka v kempu. Záležitosti neupravené řádem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění. Řád může být měněn jednostranně organizátorem. Změna nabývá
účinnosti okamžikem publikování řádu na www.kempjiribilek.cz.

