ŘÁD MINIKEMPŮ
1

Každý účastník je povinen dodržovat řád a pravidla,
se kterými je seznámen po příjezdu na minikemp.

2

Účastníci se řídí pokyny trenérů a jejich asistentů. Při programové
aktivitě dodržují veškerá trenérem předem nastavená pravidla.

3

Účastník minikempu se ke všem věcem a majetku chová
zodpovědně, nepoškozuje jej. V případě poškození cizího majetku
uhradí plnou částku majiteli.

4

Účastníci nesmí bez vědomí trenérů nebo instruktorů opustit
skupinu, ubytovací zařízení, sportovní halu, areál či jiné prostory, ve
kterých se koná program nebo slouží k pobytu účastníků.

5

Účastnici sami bez vyzvání nevcházejí do haly, sálu ani jiných
prostor určených k realizaci programu.

6

Platí přísný zákaz volného pohybu po prostorách v místě konání
kempu. Platí zákaz manipulace s elektrickým zařízením a
elektrospotřebiči.

7

Na hale se účastníci přezouvají do sálové obuvi se světlou
podrážkou, která není určena zároveň ven. Venkovní program
absolvují ve vhodné obuvi, ve vnitřních prostorech neběhají v
ponožkách.

8

Na minikempu platí přísný zákaz konzumace alkoholu či jiných
návykových látek, energetických nápojů a nebalené zmrzliny.

9

Za cenné věci, které si hráči a hráčky přivezou na kemp, neručíme. V
případě vyzvání trenéra je možné účastníkovi dočasně odebrat
elektronické zařízení.

10

Po veřejné komunikaci se pohybujeme ve skupině vlevo, nejlépe po
chodníku. Silnici přecházíme po přechodu pro chodce.

11

Na koupališti platí zákaz skákání do vody mimo místa vymezená
provozovatelem. Dále platí zákaz běhání okolo bazénu.

Řád minikempů platí pro všechny minikempy
pořádáné spolkem Junior ﬂorbal.
V případě závažného porušení řádu kempu, i přes opakovaná napomenutí, může být účastník
z kempu vyloučen.

www.minikempy.cz

PODMÍNKY MINIKEMPŮ
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami a řádem minikempů.
Účastník je povinen dbát pokynů trenérů a dodržovat pravidla,
se kterými bude seznámen, a to po celou dobu konání minikempu.
2. V případě závažného porušení řádu minikempu, i přes opakovaná napomenutí,
souhlasí zákonný zástupce s tím, že si vyhrazujeme právo účastníka
z ﬂorbalového minikempu vyloučit.
3. Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy,
úrazy či škodu na věci a na majetku, které by mohly vzniknout v průběhu minikempu
úmyslně či z nedbalosti.
4. V případě ﬁnančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného
zařízení se zákonný zástupce zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti,
při ukončení akce.
5. Doporučujeme zajištění zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti
za škody. Úrazové pojištění si hradí každý účastník sám.
6. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím se vznikem jeho členství ve spolku
Junior ﬂorbal, který stvrdím vyplněním písemné přihlášky před zahájením minikempu.

PLATBY

1. Účastníkem minikempu se stává zájemce až po uhrazení účastnického poplatku
dle pokynů organizátora.
2. V případě, že se kemp neuskuteční, bude účastníkům vrácena zaplacená
částka v plné výši.
3. V případě, že účastník ukončí svůj pobyt na minikempu nebo bude pro závažné
porušení řádu kempu vyloučen, nebude mu vrácena žádná část z uhrazeného
účastnického poplatku.
4. Storno poplatky:

V případě odhlášení více jak 7 dní před zahájením kempu = bez stornopoplatku. Odhlášení
méně jak 7 dní před zahájením minikempu = stornopoplatek 50 %,
pro členy spolku pouze 25 %.

Podmínky Minikempů jsou platné od 1.9. 2021.
Aktualizace 24.4. 2022
V případě závažného porušení řádu kempu, i přes opakovaná napomenutí, může být účastník
z kempu vyloučen.
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