
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

POBYTOVÉ TÁBORY 
VÝŇATEK Z VNITŘNÍHO ŘÁDU DDM JM 
 
1. PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ 

Účastníci na tábor DDM JM jsou přijímáni na základě následujících kritérií: 
1.1 Kapacita je různě definována pro jednotlivé formy i obory činnosti v závislosti na předpisech 

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků, a podmínkami pro kvalitní zajištění 
obsahové náplně. 

1.2 Věk - Pro tábory je pro uchazeče stanoven věkový interval. Po dohodě s hlavním vedoucím je 
ve výjimečných případech možné přijmout mladšího či staršího uchazeče. 

1.3 Znalosti - Do většiny činností je možno přihlásit zájemce s obecnými znalostmi. U činností, 
které rozvíjí zejména nadané děti, je kritériem rozsah jejich znalostí. 

1.4 Přihláška - O přijetí účastníka na tábor rozhoduje ředitel DDM JM na základě přijetí písemné 
přihlášky podepsané uchazečem, u osob mladších 18 let podepsané zákonným zástupcem 
uchazeče. Přihláška je platným dokumentem školského zařízení, osobní data účastníků činnosti 
jsou součástí školní matriky vedené dle školského zákona a vnitřních směrnic DDM JM. 

1.5 Zdravotní způsobilost - V případě, že je tábor delší 5 dnů pro více než 30 účastníků do 15 let, je 
nutné s přihláškou odevzdat platný „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na 
zotavovacích akcích“, který splňuje náležitosti podle vyhlášky 106/2001 Sb. (148/2004 Sb., 
320/2010 Sb.), příloha č. 3. Posudek platí 2 roky, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu. 

 - Při odjezdu na tábor je nutné ještě podepsat předložený formulář „Prohlášení o 
bezinfekčnosti“, potvrzení, že dítěti nenařídil lékař karanténní opatření, a že v posledních dvou 
týdnech před odjezdem/nástupem na tábor nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly 
přenosnou chorobou. 

1.6 Uhrazení úplaty - Podmínkou pro přihlášení, kdy se tábor poskytuje za úplatu, je uhrazení 
úplaty ve stanoveném termínu, který je uveden na přihlášce nebo v propozicích. 

 
2. PODMÍNKY ÚPLATY 
2.1 Úplata probíhá v jedné splátce. 
2.2 Úplatu je nutné uskutečnit do termínu, který je uveden v přihlášce (propozicích) nebo v 

průvodním e-mailu. 
2.3 Úplatu lze realizovat bezhotovostně na účet 9630041/0100. Pro správnou identifikaci úplaty je 

nutné vyplnit sedmimístný variabilní symbol, který je uveden na přihlášce. V případě, že 
účastník (jeho zákonný zástupce) provede chybný platební příkaz a platba není připsána v 
evidenci účastníků pod správným variabilním symbolem, má se za to, že účastník úplatu 
neuhradil, dokud sám aktivně neprokáže opak. Pro účely prokazování provedené úhrady 
postačí bankovní výpis, popřípadě ústřižek poštovní poukázky s potvrzením pošty o provedené 
úhradě. 

2.4 Úplatu lze realizovat i v hotovosti v budově DDM JM, Šalounova 2024/3, 149 00  Praha 4. 
Aktuální provozní hodiny hotovostní pokladny jsou uvedeny na www.ddmjm.cz. Při hotovostní 
platbě je nutné mít s sebou originál nebo kopii přihlášky na daný tábor 

2.5 Podle zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty nemá Dům dětí a mládeže Jižní 
Město, jako školské zařízení, povinnost vystavovat v případě provedení úplaty daňový doklad. 
V případě bezhotovostní platby je nutné si před uskutečněním platby vyžádat vystavení 
faktury. Zpětně, po provedení platby, již fakturu vystavit nelze. V případě hotovostní platby 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

vám bude vystaven výdajový pokladní doklad. 
 
3. ODHLÁŠENÍ 

Odhlášení z tábora je možné za níže uvedených storno podmínek: 
3.1 30-15 dní před začátkem  30% z ceny 
 15-3 dny před začátkem  50% z ceny 
 méně než 3 dny před začátkem 100% z ceny 
3.2 V případě onemocnění nebo úrazu je možné na základě lékařského potvrzení vrátit účastníkovi 

poměrnou část úplaty, sníženou o režijní náklady související s realizací tábora. 
3.3 U všech případů se účtuje manipulační poplatek 100 Kč. 
3.4 Pro žádost o vrácení úplaty je nutné využít formulář „Žádost o vrácení platby – Tábory a 

výjezdní akce“, který je k dispozici na www.ddmjm.cz. 
3.5 Písemná žádost o vrácení odůvodněné částky úplaty musí být podána nejpozději do 30 dnů od 

odhlášení účastníka z tábora a výjezdní akce. 
  
4. PŘÍSPĚVKY OD ZAMĚSTNAVATELE NEBO JINÉHO SUBJEKTU 
4.1 Mají-li účastníci (jejich zákonní zástupci) možnost získat příspěvek od zaměstnavatele, vystaví 

DDM JM na základě žádosti účastníka fakturu za danou činnost. V takovém případě DDM JM 
zásadně fakturuje celou částku zaměstnavateli účastníka (zákonného zástupce). 

4.2 Vystavení daňového dokladu pro využití příspěvku např. pojišťovny, viz. bod 2.5. 

 
5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
5.1 Při veškeré činnosti jsou účastníci tábora povinni dodržovat Vnitřní řád a Denní režim tábora a 

dbát pokynů vedoucích. 
5.2 Na táborech DDM JM je přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. 
5.3 Na táborech DDM JM je přísný zákaz násilí, omezování osobní svobody, ponižování, 

agresivních a vulgárních projevů. 
5.4 O vyloučení účastníka z tábora rozhoduje ředitel DDM JM ve spolupráci s hlavním vedoucím. 
5.5 Nezletilý účastník může být vydán pouze zákonným zástupcům. 
 
6. DALŠÍ 
6.1 Vyplněnou přihlášku na tábor je nutné zaslat v elektronické podobě (kvalitní scan – ne 

fotografie z mobilu) na e-mail kontaktní osoby nebo v tištěné podobě na adresu DDM JM. 
6.2 Při odjezdu tábora je nutné odevzdat kartičku zdravotní pojišťovny. Pro účely tábora stačí 

fotokopie. DDM JM však nepřebírá odpovědnost za případné komplikace při akceptaci kopie 
zdravotní kartičky ošetřujícím lékařem. 

6.3 Zdravotní dokumentaci vyplňujte svědomitě. Neúplné informace o zdravotním stavu dítěte 
uvedené v přihlášce a v posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, 
mohou vést ke špatné nebo mylné diagnóze zdravotníka při zdravotních potížích účastníka 
nebo mohou vést ke zbytečným nedorozuměním při komunikaci např. se záchrannou službou. 

6.4 Návštěvy rodičů na táboře jsou pro bezproblémový průběh tábora nevhodné. 
6.5 Pozdější příjezdy či dřívější odjezdy účastníků tábora jsou možné pouze po dohodě s hlavním 

vedoucím. 
6.6 DDM JM zodpovídá za cenné věci a mobilní telefony účastníků pouze v případě, že je účastník 

uloží do úschovy k vedoucímu tábora nebo na předem určené místo. 


