
 

VNITŘNÍ ŘÁD 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
 

1. Dítě má na sobě vhodné oblečení k předem oznámeným aktivitám po celou dobu konání 
příměstského tábora. 
Pro cvičení v tělocvičně (zejména na šále) - legíny a tričko s krátkým či dlouhým rukávem 
nebo baletní/gymnastický trikot, v případě návštěvy bazénu – plavky. 

 
2. Dítě je povinno mít po celou dobu konání příměstského tábora také vhodně upravené nehty, 

aby jimi nepoškodilo šálu.  
Je zakázané mít nehty příliš dlouhé a neupravené tak, které můžou šálu (látku) zatrhnout. 

 
3. Dítě je povinno mít během pohybových/sportovních aktivit sepnuté vlasy do culíku nebo 

drdolu. 

 
4. Dítě nesmí během pohybových/sportovních aktivit požívat žádné potraviny, žvýkat žvýkačku 

apod. 

 
5. Provozovatel neodpovídá za věci uložené v šatnách a jejich případné odcizení. Cenné 

předměty, peněženky, mobilní telefony přepnuté do tichého režimu si může dítě vzít s sebou 
do tělocvičny. 

 
6. Doprovod dětí nemá povolen pobyt v tělocvičně během konání tábora (od 8 do 16 hod). 

 
7. Dítě je povinno řídit se pokyny trenéra, udržovat klid, pořádek, chovat se šetrně ke 

cvičebním pomůckám, zařízením a vybavení budovy a tělocvičny, kde tábor probíhá.  
Zákonný zástupce odpovídá za případnou škodu dítětem způsobenou a je povinen ji v plné 
výši uhradit. 

 
8. Přihlášením na příměstský tábor zákonný zástupce stvrzuje, že se aktivit dítě účastní na 

vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví. 

 
9. Po ukončení příměstského tábora (každý den od 15:30 a nejpozději v 16 hod) přebírá 

zodpovědnost za dítě zákonný zástupce. 



10. V případě krátkodobé absence hlavního vedoucího/trenéra bude zajištěna adekvátní 
náhrada.  

 
11. Úhrada příměstského tábora 

a) Zákonný zástupce je povinen provést úhradu příměstského tábora dle pokynů, které 
budou odeslány na e-mail, avšak nejpozději měsíc před jeho konáním. 

b) Platbu lze provést převodem na bankovní účet: 71773131/5500 a jako variabilní symbol 
je nutné uvést datum narození dítěte (ve formátu ddmmrrrr) a jméno a příjmení do 
zprávy pro příjemce. 

c) V případě neuhrazení příměstského tábora v řádném termínu nebude dítěti umožněn 
přístup na tábor a jeho místo může být obsazeno náhradníkem. 

d) V případě nepřítomnosti dítěte na příměstském táboře či přerušení účasti nevzniká 
nárok na vrácení poměrné částky. 

 
12. Porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem, nebo v případě, že se dítě dopustí 

chování, kterým hrubě naruší výuku, je důvodem pro vyloučení z příměstského tábora Aerial 
Silks Academy bez nároku na vrácení úhrady lekcí. 

 
13. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tímto vnitřním řádem zaškrtnutím příslušného pole 

v online přihlášce Aerial Silks Academy. 


