
Všeobecné podmínky akce Innebandy camp 2023  

 

Základní informace 

Datum konání akce:   22 - 28.7.2023 
Místo konání:    Sportovní hala Čeladná 
Pořadatel:    FbC Frýdek-Místek 
Odpovědný zástupce: Michaela Budinská, tel.: 731 686 974, email:       

budinska.michaela@fbcfm.cz 
Cena:    5900 Kč - plná penze 
 
  
Platba:  
Zálohová částka 3000 Kč splatnost do 31.1.2023 
Celé částka 5900 Kč musí být uhrazena nejpozději do 30.6. 2023. Platbu lze uhradit na účet 
číslo: 233330844 / 0300 (do zprávy pro příjemce uveďte „CAMP 2023 – Jméno dítěte“) 
 

Přihláška  

Dítě je na akci přihlášeno vyplněním a odevzdáním formuláře. S odesláním přihlášky 
rodič resp. zákonný zástupce (dále jen „rodič“) potvrzuje souhlas s podmínkami i pravidly 
kempu, kterým rozumí a respektuje je. Nárok dítěte na účast na kempu vzniká až po 
zaplacení účastnického poplatku. V období mezi přijetím přihlášky a zaplacením je dítě na 
takzvané čekací listině.  
 

Zrušení účasti na kempu 

V případě odhlášení dítěte k jakémukoli datu (maximálně dva týdny) před zahájením 
pobytu vracíme celou částku, vyjma nevratné zálohy. Při ukončení pobytu v průběhu akce z 
jakéhokoli důvodu nevzniká nárok na vrácení účastnického poplatku ani jeho části. 
Zaplacením zálohy vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými podmínkami a platebními pokyny. 
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit účast dítěte na kempu, poruší-li vážným způsobem zásady 
slušného jednání, nebude-li se řídit kempovým řádem nebo neuposlechne pokynů svého 
vedoucího. V takovém případě nemá právo na vrácení účastnického poplatku. Pořadatel akce 
neručí za ztráty jakýkoliv věcí účastníka kempu, proto s sebou nedoporučuje brát cenné 
předměty. Rodiče jsou plně zodpovědní za jakékoliv úmyslné ztráty a škody způsobené jejich 
dětmi. Rodiče své děti před odjezdem poučí o striktním zákazu užívání jakýchkoliv 
omamných látek.  

 

 



Zpracování osobních údajů  

I. Účastník a zákonný zástupce účastníka tímto udělují výslovný souhlas podle ustanovení 
zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), se 
zpracováním veškerých osobních údajů účastníka uvedených v registračním formuláři.  
 
II. Odesláním přihlášky účastník a zákonný zástupce účastníka dává pořadateli v souladu se 
zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu 
jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, které pořadateli v souvislosti se 
svou účastí na akci poskytne, Tyto osobní údaje budou klubem FbC Frýdek-Místek 
zpracovávány pro účely organizace florbalových kempů a pro marketingové účely, a to po 
dobu neurčitou.  
 
III. Účastník a zákonný zástupce účastníka odesláním přihlášky v souladu s ust. § 12 
Občanského zákoníku v platném znění dávají souhlas s užitím své podobizny, svých 
písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se 
jejich osob nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s 
pořádáním akce pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich 
povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich 
případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje 
pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního 
omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s 
jeho určením poskytne.  
 

Ubytování, strava 

Děti spí v klubovnách na matracích (karimatkách) ve vlastních spacácích. Spacák, deku 
a polštář zajištuji rodiče. Strava je 5x denně, pitný režim je zajištěn po celou dobu trvání 
kempu, včetně tréninkových jednotek. Každý účastník dostane oficiální tričko kempu a další 
drobné předměty při příjezdu na camp. Počet účastníků je 48 (40 hráčů/hráček, 8 golmanů). 

Trénink 

3x denně 90 minut, mimo tuto dobu je připraven doprovodný program. U sportovní 
haly se nachází fotbalové hřiště a, k areálu patří i venkovní sportoviště. Děti budou rozděleny 
do čtyř skupin, které povedou skupinoví instruktoři. 

Zdravotní péče, předčasný odjezd 

V průběhu pobytu je zajištěn dohled zdravotníkem. V případě závažných zdravotních 
komplikací Vašeho dítěte Vás budeme ihned kontaktovat. Předčasné opuštění pobytu ze 
zdravotních či jiných důvodů je možné pouze za osobního převzetí rodiče nebo jiné, 
zákonným zástupcem písemně pověřené osoby. 

 



Dieta, alergie, speciální požadavky: 

Informace o denním režimu a jídelním lístku budou rodičům sděleny na začátku pobytu. 
Vyžaduje-li stav dítěte dietu či speciální stravovací režim, budeme se snažit maximálně vyjít 
vstříc. 

Mobilní telefony a cennosti 

Používání mobilních telefonů není z důvodu narušování atmosféry tréninku žádoucí. 
Mobilní telefony, jiné přístroje a cennosti mohou být uschovány u vedení kempu a k dispozici 
budou v osobním volnu. Ponechá-li si je dítě u sebe, žádáme o ztlumený režim. Za ztrátu 
neuschovaných věcí pořadatel neručí. 

Doporučené vybavení 

Pro snadnější údržbu osobních věcí během pobytu doporučujeme klasická pevná zavazadla 
(kufr). Pro pohodlí doporučujeme sbalit přezůvky - nazouváky. 

Povinné vybavení 

Průkaz pojištěnce, léky s návodem k užívání, Florbalové vybavení - florbalka, sálová obuv, 
přezůvky, sportovní obuv ven a mimo areál (další obuv dle počasí a uvážení) Trička - dle 
potřeby, mikina, tepláky, spodní prádlo, batoh na hory, ponožky 10 ks, kraťasy 2-3 ks, 
opalovací krém, pláštěnka/nepromokavá bunda. Pokrývka hlavy. Hygienické potřeby - 
kartáček, pasta, sprchový gel, ručník 2-3 ks, vak na špinavé prádlo, pyžamo, a sluneční brýle. 
Doporučené kapesné 300 -500 Kč 

Sportovní potřeby – švihadlo, masážní válec,  

 

Před začátkem kempu je nutno odevzdat Prohlášení o bezinfekčnosti – 
podepsáno k prvnímu dni kempu, Potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti 
na sportovním soustředění - nutno potvrdit lékařem, platnost 24 měsíců, 
podepsaný Řád kempu a potřebné léky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Řád kempu 

Rodiče zodpovídají za to, že účastník přijede na akci řádně poučen tímto dokumentem.  
 

Každý účastník kempu 
 

- bude respektovat zásady slušného chování a jednání jak k vedoucím a trenérům, tak k 

ostatním účastníkům akce. 

- bude po celou dobu trvání akce respektovat pokyny vedoucích a trenérů a řídit se 

jimi. 

- se nesmí, bez vědomí vedoucího vzdálit z ubytovacích nebo tréninkových prostor, a 

to ani do nejbližšího okolí; vymezení areálu určí trenér na prvním setkání. 

- je zodpovědný za čistotu svého prostoru, který na konci akce předá ve stavu, v jakém 

ho převzal. 

- se řídí kempovým řádem a dodržuje večerku, po které musí být na svém místě 

připraven ke spánku. 

- nahlásí jakýkoliv úraz či zdravotní potíže vedoucímu, trenérovi či zdravotníkovi akce. 

- respektuje zákaz požívání jakýchkoliv omamných či psychotropních látek. 

- respektuje zákaz používání ohně. 

- respektuje zákaz používání mobilního telefonu v době programu nebo v době 

nočního klidu. 

- se řídí dalšími pravidly, které pořadatel akce v průběhu určí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:…………………………..                                                          Podpis:…………………………………………. 


