
LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE V PŠOVĚ 
Ubytovna ZD, Pšov 4, 364 52 Žlutice 

_____________________________________________________ 
 
 

Podmínky pro přijetí a pobyt dítěte na Letní dětské rekreaci v Pšově 
Organizátor: Roman Švancar, Majerové 1631, 356 01 Sokolov 

IČO: 08413266, tel.: 606818423 
 

1. PŘIJETÍ DÍTĚTE NA DĚTSKOU LETNÍ REKREACI                                                                                                                                                                                

Dítě bude přijato na Letní dětskou rekreaci (LDR): 

a) Odevzdá-li v daném termínu řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku 

b) Zaplatí-li v daném termínu požadovanou částku 

c) Podepíše-li v den odjezdu rodič nebo zákonný zástupce dítěte Prohlášení o bezinfekčnosti 

d) Odevzdá-li v den nástupu zdravotníkovi LDR průkaz pojištěnce (originál nebo kopii) 

 

• Termín, čas a místa příjezdu a odjezdu jsou uvedeny v Informacích pro rodiče a jsou závazné 

• Pokud dítě nemůže nastoupit v daném termínu na LDR (např. z důvodu nemoci, apod.) jsou rodiče 

povinni o této skutečnosti informovat vedoucího LDR nejpozději 1 den před začátkem daného 

turnusu 

• Pokud dítě nemůže nastoupit na celou dobu pobytu, jsou rodiče povinni odhlásit dítě z LDR 

písemnou formou, popř. SMS nebo e-mailem a to nejpozději den před nástupem na LDR 

 

2.  POBYT DÍTĚTE NA DĚTSKÉ LETNÍ REKREACI 

• Pobyt dítěte na LDR je řízen Režimem dne a Denním programem schváleným  Organizátorem 

a Hlavním vedoucím LDR 

• Dítě je povinno řídit se všemi pokyny svého oddílového vedoucího, popř. pokyny  Hlavního 

vedoucího LDR nebo jeho zástupce 

• Rodiče dítěte jsou povinni uvést v přihlášce všechny skutečnosti, o kterých by měl 

 vedoucí oddílu nebo zdravotník vědět (alergie na jídla, plavec - neplavec, fyzické  zatížení, jiné 

zdravotní problémy než uvedené lékařem, apod.) 

• Má-li dítě náhlé zdravotní potíže nebo úraz popř. kousnutí klíštětem apod. oznámí  neprodleně  

toto svému vedoucímu a ten zdravotníkovi LDR. 

• Pokud dítě způsobí škodu na majetku LDR popř. majetku ubytovny může být tato škoda  

     požadována od rodičů k náhradě. 

 

3. UKONČENÍ POBYTU NA LETNÍ DĚTSKÉ REKREACI 

• Datum ukončení pobytu je uveden v Informacích pro rodiče 

• Dítěti může být ukončen pobyt na LDR: 

3.1.)  pokud soustavně porušuje Režim dne nebo Denní program popř. je-li jeho chování nadále 

neslučitelné s dalším pobytem na LDR 

3.2.)  pokud jeho zdravotní stav vyžaduje péči, kterou mu nemůže LDR poskytnout. 

O těchto skutečnostech neprodleně informuje rodiče vedoucí LDR nebo zdravotník. 

• Pokud dítě přeruší pobyt na LDR na žádost rodičů, vystaví vedení LDR rodičům Potvrzení o 

vydání dítěte popř. potvrzení o přijetí dítěte zpět na LDR. 

• Pokud na žádost rodičů ukončí dítě pobyt na LDR v jiném termínu, jsou povinni rodiče o této 

skutečnosti informovat vedoucího LDR nejpozději den předem. 

Finanční vyrovnání 

➢ Uhrazená částka za poukaz se nevrací: 

1.  Pokud rodiče neodhlásí dítě z LDR formou uvedenou v odstavci 1. 

2.  Pokud byl dítěti ukončen pobyt na LDR z důvodů uvedených 3.1 

➢ Při krátkodobém přerušení pobytu dítěte (1-2 dny) se částka za neuskutečněné dny pobytu 

nevrací 

➢ V ostatních případech lze vrátit částku až do plné výše nákladů na 1 den pobytu dítěte, 

pokud o to rodiče písemně požádají Organizátora LDR a pokud budou splněny všechny 

podmínky uvedené v odstavcích 1 – 3. Finanční vyrovnání lze uskutečnit až po konečném 

vyúčtování všech turnusů LDR. 

 

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o výši vratných částek s přihlédnutím ke konečnému vyúčtování 

všech turnusů LDR. 

 

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí přihlášky na LDR v Pšově 


