Všeobecné podmienky účasti vo vojenskom tábore East Point 2021
(ďalej aj ako „VPÚ EP“)

Zainteresované strany:
Organizuje:
EAST POINT KLUB (ďalej len ako „EPK“)
Prihlasuje:
rodič / zákonný zástupca účastníka (ďalej len ako „RODIČ“)
Zúčastňuje sa: Vaše dieťa alebo zverená osoba vo veku 10 – 18 rokov (ďalej len ako „účastník“)
Začiatok tábora

10. júla 2021 o 14:00 h.

Koniec tábora

18. júla 2021 o 13:20 h.

Trvanie tábora

9 dní / 8 nocí

Miesto nástupu a pobytu

Rekreačné stredisko „TURISTICKÝ RAJ“ v Slovenskom raji - sever, 053 15 Hrabušice, časť
Podlesok - Košariská 638 (okres Spišská Nová Ves); stredisko sa nachádza v lese, asi 3 km od centra
Hrabušíc

Ubytovanie

2 až 5 lôžkové chaty / izby, spoločné sociálne zariadenia (sprchy, umyvárky, WC), oddelene pre
dievčatá a chlapcov, veľká jedáleň, dve spoločenské miestnosti, kategória a trieda ubytovania:
turistická ubytovňa *
Zariadenie spĺňa všetky podmienky pre prevádzkovanie letných detských táborov v zmysle schválených
prevádzkových a hygienických predpisov zo strany RÚVZ v Spišskej Novej Vsi.

Stravovanie

Členský príspevok,
zníženie, zvýšenie,
platenie

6-krát denne v rozsahu: bufetové raňajky, desiata, obed, olovrant, 1. večera, 2. večera.
Celodenný nápojový servis - voda so sirupom alebo čaj podľa vonkajších teplotných okolností.
Stravovanie začína v deň nástupu večerou. Končí v deň skončenia tábora obedom. Celkom bude
poskytnutých 8 plných penzií bez 1 olovrantu (v deň odchodu).
Poskytujeme balíček na cestu pre cestujúcich domov vlakom.
Pre alergikov a dietárov nahradzujeme rizikové zložky potravín bezrizikovými (za príplatok).
Potrebné vyznačiť v prihláške. Kliknutím na tento odkaz získate viac informácií k stravovaniu
účastníkov.

280 EUR
Zníženie príspevku:
-10 EUR pre každého ďalšieho súrodenca (prvý zo súrodencov za plný členský príspevok)
Zvýšenie príspevku:
+4 EUR za každú jazdu autobusom / mikrobusom medzi žel. stanicou SNV a táborom
(zohľadníme automaticky pri voľbe dopravy rýchlikom). Viac informácií k doprave nájdete nižšie.
+16 EUR / 2 EUR denne za špeciálnu stravu (bezalergénnu, vegetariánsku, diabetickú,...). Zo
strany organizátora bude zabezpečený full-servis pre Vaše dieťa (nemusíte do tábora nosiť
špeciálne chleboviny, cestoviny, ďalšie produkty...). Viac informácií ku stravovaniu (kliknite).
Vzhľadom na neistotu súvisiacu s protipandemickými opatreniami štátnych orgánov nám zaplatíte
celý členský príspevok hotovostne až na mieste po príchode.

Prehľadný postup
od prihlásenia
po nástup do tábora

nájdete po kliknutí na tento odkaz (pre Vašu rýchlu informovanosť)

COVID-19 informácie

nájdete po kliknutí na tento odkaz (scenáre uskutočniteľnosti tábora s podmienkami)

Účastníci vs. náhradníci

Pri prihlasovaní budete na internetovej stránke tábora aj v prihlasovacom formulári upozornení
na stav naplnenia tábora prihlásenými účastníkmi s týmito možnosťami:
"voľný" (prijímame bez obmedzení),
"posledné voľné miesta" (pri naplnenosti tábora nad 90%),
"obsadený - nábor len za náhradníkov" (plný stav s prijímaním náhradníkov),
"plne obsadený" (plný stav s ukončeným prijímaním náhradníkov).
Obdržaním informácie, že Vás evidujeme v poradovníku ako náhradníka, máte nárok na prijatie za
odhláseného účastníka. Prosíme Vás preto o trpezlivosť. Oslovíme Vás telefonicky alebo e-mailom
v poradí podľa Vášho umiestnenia v poradovníku. Ak nám zatelefonujete, poinformujeme Vás aj o
Vašich šanciach na účasť v tábore. Tým z Vás, ktorí budete 10 dní pred nástupom na "nádejných"
pozíciách osobne zatelefonujeme, aby ste mohli byť pripravení na prijatie do tábora aj v režime
tzv. "ultra-last-minute". Každému prijatému účastníkovi spomedzi náhradníkov pošleme
bezodkladne "Informácie k nástupu" aj "Povolávací rozkaz".
Pre spoločné zdieľanie výcviku a bývanie detí - rovesníkov považujeme vekový rozdiel 1,5 roka za
maximum. Pri vyššom rozdiele sa môže mladšie dieťa cítiť výkonnostne a sociálne hendikepované,
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staršie zasa môže závidieť rovesníkom z družstva starších... Zvážte, prosím, starostlivo celkovú
telesnú a sociálnu vyspelosť Vášho dieťaťa. Ak napriek vyššiemu rozdielu veku detí na ich
spoločnom vojenčení trváte, uvítame ak pripojíte Vašu predstavu o priemernom veku skupiny, do
ktorej máme Vaše deti zaradiť. Pokúsime sa Vám vyhovieť.
Doprava do tábora a späť

Preferovaná je individuálna doprava. zvlášť u nováčikov (obojsmerne) a pre veteránov aspoň späť
z tábora (pre spoločné rodinné zdieľanie slávnostného záverečného ceremoniálu).
Pri individuálnom odvoze účastníka osobou, ktorá nie je Vášmu dieťaťu osobne známa, nás o danej
osobe písomne alebo telefonicky s dostatočným predstihom informujte (meno a priezvisko). Vaše
dieťa bude tejto osobe zverené len po kontrole totožnosti.
Všetky dôležité informácie k doprave nájdete na táborovej internetovej stránke v sekcii Manuál
rodiča - doprava
Vaše dieťa môžete poslať do tábora aj rýchlikom zo smeru Bratislava (cez Žilinu) alebo z Košíc. Za
cestovanie Vášho dieťaťa v rýchliku nesiete plnú zodpovednosť. Nezabezpečujeme pre deti
doprovod. Vaše dieťa si prevezmeme po vystúpení z vlaku, na nástupišti /peróne v stanici Spišská
Nová Ves a týmto momentom preberáme za Vaše dieťa plnú zodpovednosť my. Pri cestovaní späť
dozrieme na nastúpenie Vášho dieťaťa do správneho rýchlika v rovnakej stanici. Pri cestovaní
rýchlikom je potrebné dieťa vybaviť mobilným telefónom a nahlásiť nám jeho číslo.
Dobrovoľníci spomedzi starších účastníkov alebo spolucestujúcich dospelých, ktorí sa nezištne
podujmú na doprovod mladších detí, majú len neformálnu zodpovednosť v rámci individuálnych
dohôd medzi spolucestujúcimi účastníkmi a/alebo necestujúcimi RODIČMI účastníkov.
Sprostredkovanie kontaktov zabezpečí po získaní súhlasu od dobrovoľníkov organizátor
(nadštandardný, nie povinný servis).
Pre bezpečnejšie a veselšie spoločné cestovanie účastníkov rýchlikom vo vozni s wi-fi pripojením
Vám odporúčame nákup miesteniek 2. triedy, vozeň č. 5 (uprostred súprav), sedadlá od čísla 31
nahor (prvé voľné, ktoré sa naskytne) s dostatočným časovým predstihom. To platí špeciálne pre
smer z/na Bratislavu. Organizátor pre vysokú administratívnu náročnosť nezabezpečuje rezervácie
a rozosielanie miesteniek.
príchod 10. 7. 2021 zvoz zo žel. stanice v Spišskej Novej Vsi zabezpečujeme od nasledovných
rýchlikov:
z BA: rýchlik R 603 Tatran, Bratislava 08:13 h. >>> Spišská N.Ves 13:07 h.
z KE: rýchlik R 608 Tatran, Košice 11:57 h. >>> Spišská N.Ves 12:52 h.
odchod 18. 7. 2021 odvoz na žel. stanicu v Spišskej Novej Vsi zabezpečujeme k nasledovným
rýchlikom:
do BA: rýchlik R 610 Tatran, Spiš. N. Ves 14:54 h. >>> Bratislava 19:47 h.
do KE: rýchlik R 605 Tatran, Spiš. N.Ves 15:09 h. >>> Košice 16:03 h.
Využite možnosť bezplatného cestovania vlakom – viac k podmienkam na:
http://www.slovakrail.sk/sk/bezplatna-preprava.html alebo osobne na predajných miestach
ŽSSK.
Nadväzujúcu dopravu medzi železničnou stanicou v Spišskej N.Vsi a táborom (aj späť)
zabezpečujeme jednosmerne (zo stanice do tábora pri príchode a z tábora na stanicu pri
odchode) autobusom /mikrobusom (podľa kapacitných požiadaviek) za každú jazdu 4 EUR
zvýšenie členského príspevku. Ak nie ste v čase prihlásenia rozhodnutí o spôsobe dopravy, zvoľte
najpravdepodobnejší variant a záväzné rozhodnutie urobte do 30 dní pred začiatkom tábora.
Radi zvezieme aj spolucestujúcich RODIČOV (len jednosmerne, rovnako ako u detí). EPK z dôvodu
malého záujmu neorganizuje spätný odvoz doprevádzajúcich RODIČOV na žel. stanicu do SNV v deň
príchodu ani prívoz zo stanice SNV do tábora v deň odchodu účastníkov. Tieto prepravy si
zabezpečujú RODIČIA vlastnými silami verejnou dopravou, taxislužbou, stopom. EPK je pripravená
poskytnúť súčinnosť a riešenie ad-hoc na mieste výzvou o pomoc zo strany ostatných
motorizovaných RODIČOV alebo osobným motorovým vozidlom CK za dohodnutú odplatu, ak to
časové a pracovné podmienky umožnia. Je to nenárokovateľná, dobrovoľná služba.
Pri inom spôsobe dopravy účastníka (napr. autobusom, taxi, osobným vlakom) je potrebné zladiť
jeho príchod / odchod s časmi príchodu / odchodu rýchlikov v žel. stanici Spišská Nová Ves
a dohodnúť sa vopred na detailoch takejto dopravy s organizátormi tábora. Využiteľné len vo veľmi
výnimočných a odôvodnených prípadoch.

V členskom príspevku za táborový pobyt je zahrnuté (rozsah poskytovaných služieb a program tábora):

ubytovanie v rozsahu 9 dní / 8 nocí

strava 6-krát denne: (raňajky formou švédskych stolov, desiata, obed, olovrant, 1. večera, 2. večera), celodenný nápojový
servis; v deň nástupu začíname večerou, v deň ukončenia obedom; celkom bude poskytnutých 8 plných penzií bez 1
olovrantu (v deň odchodu); pre alergikov a dietárov nahradzujeme rizikové zložky potravín bezrizikovými (za príplatok).
Viac informácií: Manuál rodiča – stravovanie viac informácií k stravovaniu. Balíček na cestu pre cestujúcich domov
vlakom.

non-stop služby odborníkov - profesionálov: inštruktorov výcviku, zdravotníka(-ov), externe ďalších špecializovaných
inštruktorov pre airsoft, paintball, skalolezectvo,

trvalá prítomnosť organizátorov s motorovým vozidlom k dispozícii,

paintballové a airsoftové hry v časovom rozsahu dvoch dní; nesúťažne, pre zábavu hrajú proti sebe náhodne vylosované
družstvá; priemerná časová dotácia na 1 hráča spolu v rozsahu 1 1/4 hod.; strelivo - min. 500 guličiek
ver. 2021.1
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skalolezectvo, výcvik sebaobrany, taktické cvičenie v lesnatom teréne a v horskej rieke, nácvik prvkov prežitia v prírode
(stavanie prístreškov, zdravotnícka príprava, zakladanie ohňa, príprava stravy, viazanie uzlov, orientácia v teréne, ...)
veľa zaujímavých každodenných aktivít z vojenského života: budíčky, ranné rozcvičky, upratovanie izieb a "rajónov",
pranie, zvyšovanie kondície, poradová príprava,...
tričko s logom East Point, vojenská šatka, baret s výšivkou "East Point" pre vyšších dôstojníkov a generálov,
osvedčenie o absolvovaní East Pointu s uvedením získanej hodnosti alebo osvedčenie o absolvovaní nočného taktického
výcviku (len veteráni, ktorí ho úspešne zabsolvovali) s uvedením získanej hodnosti,
mydlo na pranie a umývanie rúk, dezinfekčné prostriedky na ruky pred konzumáciou a po použití toaliet, pomôcky na
čistenie odevu a obuvi, toaletný papier, písacie potreby,
technické zariadenia, materiál na všetky aktivity, vzduchové, airsoftové a paintballové zbrane so strelivom a ochrannými
prostriedkami, ceny do súťaží,
fotografie z tábora stiahnuteľné z internetovej stránky tábora (len účastníkmi s prístupovým právom) z
http://www.eastpoint.homecare.sk/east-point-klub/ v rozsahu min. 3.000 fotografií

Zmena programu a rozsahu poskytovaných služieb je detailne opísaná nižšie, v bode EAST POINT KLUB.
Cestovné poistenie
účastníka

Nie je v tomto ročníku z našej strany poskytované. Pre neistotu súvisiacu s protipandemickými
opatreniami štátu. Ponechávame na Vašom osobnom rozhodnutí, či Vaše dieťa individuálne poistíte
alebo nie. Na Vaše požiadanie Vám budeme nápomocní pri spracovaní nevyhnutných podkladov pre
prípadnú poistnú udalosť.

Zoznam vecí do tábora

si môžete stiahnuť po kliknutí na tento odkaz

Rekreačné poukazy

"Potvrdenie o účasti a zaplatení" alebo faktúru pre zamestnávateľa: v aktuálnom ročníku
nebudeme vystavovať žiaden z týchto dokumentov. Je to naše zásadné interné rozhodnutie
vynútené komplikáciami okolo protipandemických opatrení štátu aj ďalšími internými a externými
faktormi. Nenaliehajte na nás, prosím.

Zrušenie účasti pred
nástupom do tábora

Zrušenie účasti z Vašej strany je možné vykonať kedykoľvek (len e-mailom). Prosíme Vás o našu
informovanosť čo najskôr pred začiatkom tábora, aby sme stihli na uvoľnené miesto prijať
náhradníka z poradovníka. Náhradníka za Vaše dieťa môžete navrhnúť samozrejme aj sami. Je
k tomu potrebná kompletne vyplnená prihláška s poznámkou „náhradník za ... meno – priezvisko ...“.
Zrušenie účasti z našej strany je možné len do 10 dní od prijatia prihlášky z týchto dôvodov:
I. nesplnenie vekových limitov 10 – 18 rokov (malé rozdiely odkomunikujeme telefonicky),
II. zdravotných obmedzení, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť telesnú aj psychickú pohodu
účastníka,
III. disciplinárnych prehreškov v minulých ročníkoch East Pointu,
IV. náhlou preplnenosťou tábora, na ktorú sme nestihli pre zautomatizovanie prihlasovania
promptne zareagovať a nábor včas zastaviť. Vaše dieťa bude v tomto prípade presunuté
do poradovníka náhradníkov (do veľmi nádejnej pozície pre prijatie za účastníka).

Ochrana osobných
údajov

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej internetovej stránky
a pri Vašej elektronickej aj písomnej komunikácii s nami. Zaviedli sme a dodržiavame všetky
opatrenia potrebné na ochranu a bezpečné uchovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré nám
poskytnete. Oboznámte sa s našimi "Zásadami a spôsobmi ochrany spracúvania Vašich osobných
údajov". Váš preukázateľný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a osobných údajov
Vášho dieťaťa (ako dotknutých osôb) vyjadrujete pri vyplnení prihlášky do tábora. Bude tiež
súčasťou tlačiva „Vyhlásenie rodiča“, ktoré nám donesiete k nástupu.

Povinná dokumentácia
(k nástupu do tábora)

1. Vyhlásenie rodiča / zákonného zástupcu dieťata nájdete na internetovej stránky tábora pod
týmto odkazom.
Ak prihlasujete dieťa v striedavej starostlivosti rodičov, pre predídenie možným konfliktom si Vás
dovoľujeme požiadať aby aj RODIČ, ktorý dieťa neprihlasoval, potvrdil svojím podpisom,
že s účasťou dieťaťa v tábore súhlasí.
2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti účastníka je povinné. Obráťte sa na Vášho
detského všeobecného lekára /pediatra, prípadne odborného lekára – špecialistu, u ktorého je
Vaše dieťa dlhodobejšie vedené. Zvlášť v prípadoch nedávno prekonaných alebo chronických
ochorení ako srdečné arytmie, rizikovejšie formy alergie, astma alebo nábeh na astmu, cukrovka,
menej závažné poúrazové a pooperačné stavy, dlhodobejšie alebo momentálne psychické
ochorenia /poruchy a podobne. Prekážkou účasti nemusí byť nadváha, optické pomôcky, načúvacie
zosilňovače,... Uvítame vzájomnú konzultáciu k vyššie uvedeným skutočnostiam s dostatočným
časovým predstihom pred nástupom Vášho dieťaťa do tábora pre predídenie sklamaniu dieťaťa,
ale najmä pre bezpečnosť Vášho dieťaťa počas pobytu vo výkonnostných medziach prospešných
jeho zdraviu a psychickej pohode.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na dôležitý fakt, že tábor East Point nie je liečebne zameraný
a nie je vhodný pre deti so zníženou pohyblivosťou. Ide o vysoko organizovaný pobyt s množstvom
pohybových aktivít, porovnateľný so športovými sústredeniami.
3. Fotokópia preukazu poistenca (bežného alebo európskeho) alebo originál. Preukazy budú po
celý čas v úschove u organizátorov.
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RODIČ

1. zodpovedá za úplné a pravdivé údaje uvedené v „Prihláške...“, vo „Vyhlásení rodiča
/zákonného zástupcu dieťaťa“ a v „Potvrdení lekára...“
2. sa zaväzuje k včasnému nástupu účastníka do tábora / do príslušného rýchlika.
3. je povinný uhradiť škody spôsobené účastníkom počas pobytu v tábore. Vzniknutú škodu oznámi
RODIČOVI zástupca EPK. Na vyžiadanie RODIČA je EPK povinný vystaviť a RODIČOVI doručiť alebo
osobne odovzdať Škodový protokol s podpisom účastníka, ktorý škodu spôsobil. Ak podpis účastníka
nie je možné získať, lebo sa na škodu prišlo až po jeho odchode z tábora, bude protokol doplnený
podpismi dvoch svedkov za EPK a fotodokumentáciou o rozsahu škody.
4.Návštevy účastníkov RODIČMI počas trvania tábora sú z výchovných aj zdravotných dôvodov
zakázané. RODIČ / RODIČOM poverená osoba / súrodenec účastníka majú právo vstupovať do
areálu tábora len pri privezení účastníka v deň nástupu, pri účasti na slávnostnom záverečnom
ceremoniáli a odvoze účastníka z tábora. Pri výnimočných okolnostich a s predchádzajúcim
súhlasom EPK môže RODIČ alebo RODIČOM poverená osoba vstúpiť a na nevyhnutnú dobu sa zdržať
v areáli len na mieste dohodnutom s EPK. Musí pritom akceptovať všetky interné hygienické
a protiepidemické opatrenia EPK, o ktorých bude pri prvom kontakte so zástupcom EPK
informovaný.
5. telefonický kontakt medzi RODIČOM a účastníkom nebude (v zmysle pravidiel stanovených EPK
a v súlade s Táborovým poriadkom) z dôvodu narúšania časovo náročného programu tábora aj
z bezpečnostných dôvodov (pozornosť /sústredenosť účastníka pri činnostiach) možný. Mobilný
telefón opatrený čitateľnou menovkou (na samolepke) bude v deň nástupu odovzdaný a
bezpečne uschovaný u organizátorov. V deň odchodu bude telefón odovzdaný RODIČOVI alebo
účastníkovi. Vzhľadom na nepotrebnosť neodporúčame mobilný telefón pre obojsmerne
individuálne dopravovaných účastníkov. Pre účastníkov cestujúcich rýchlikom je mobilný telefón
naopak povinný.
6. Zástupca EPK je v opodstatnených, naliehavých a neodkladných záležitostiach (napr.
vážnejšie poranenie, ochorenie, problémové správanie, vážnejšia udalosť v rodine a pod.) povinný
na želanie RODIČA alebo účastníka sprostredkovať ich telefonický kontakt alebo odkomunikovať
dôležitý odkaz účastníkovi tábora / RODIČOVI. V menej závažných a organizačných záležitostiach
(napr. zmena dopravy, zasielanie chýbajúcej výstroje pre účastníka, informácia o aktuálnom
zdravotnom stave účastníka a podobne) sa RODIČ kontaktuje a komunikuje len so zástupcom EPK.
Telefonické a e-mailové blahoželania k meninám / narodeninám alebo ad-hoc pozdravy či odkazy
nebudeme účastníkom sprostredkovávať.
7. Cenné predmety, peniaze (okrem súm určených na vreckové a na cestovné rýchlikom
/autobusom do/z miesta konania tábora), drahé oblečenie, šperky, elektroniku a podobne
zakazujeme dávať účastníkovi tábora. EPK nezodpovedá za ich stratu, pokaľ nebudú odovzdané pri
nástupe do úschovy EPK. Do tábora odporúčame doniesť staršie, používané, pohodlné a rozchodené
osobné veci.
8. Spiatočný cestovný lístok / cestovné na rýchlik / vreckové na cestovanie v rýchliku vložte
účastníkovi do obálky označenej sumou a menom. Pri nástupe do tábora ju účastník odovzdá do
úschovy EPK.
9. Vreckové v max. odporúčanej výške 6 EUR (v 1 a 2 EUR minciach) nám odovzdáte samostatne,
pri nástupe. Bude účastníkom poskytnuté podľa okolností prebiehajúceho programu a rozhodnutia
veliteľa tábora, orientačne vo štvrtý a v siedmy deň pobytu.
10. Odporúčame, ako súčasť batožiny, priložiť písomný zoznam vecí účastníka pre kontrolu ich
úplnosti samotným účastníkom pri balení vecí pred odchodom. Tiež odporúčame RODIČOM pri
odchode prekontrolovať úplnosť vecí v batožine účastníka. EPK uloží zabudnuté veci do dočasnej
úschovy v trvaní 4 týždňov po skončení tábora. V tejto lehote sa môžete pre zabudnuté veci
osobne zastaviť alebo ich pošleme po Vami zmocnenej osobe. Budú Vám po detailnejšom popise
vecí vyhľadané a odovzdané. Po tejto lehote sa agendou zabudnutých a stratených vecí nebudeme
zaoberať, ak sa s RODIČOM nedohodneme na inom postupe. Zabudnuté veci pre časovú náročnosť
nebudeme vracať poštou ani kuriérskymi službami.
11. Tábor East Point predstavuje vysoko organizovaný pobyt so zvýšenými nárokmi na fyzickú
a psychickú odolnosť účastníkov, porovnateľnú s tréningovými športovými tábormi. Jeho
účastník sa musí podriadiť tímovému duchu tábora, spoločnému programu, táborovému
poriadku a režimu dňa.
12. Účastník má pri každej táborovej výcvikovej činnosti, vyžadujúcej istú mieru námahy
a sebaprekonávania, právo na odmietnutie jej vykonania (tzv. STOP pravidlo), bez akéhokoľvek
nátlaku, s výnimkou motivačného povzbudzovania a osobného príkladu zo strany personálu tábora
a zástupcov EPK. Ak to okolnosti dovolia, bude účastník dočasne preradený na inú vhodnú
aktivitu/činnosť. STOP pravidlo nie je možné uplatniť pri rutinných činnostich ako ranné vstávanie,
upratovanie izieb, umývanie a sprchovanie sa, stravovanie a pitný režim, nástupy, evakuačné
poplachy, nočný odpočinok a podobne.
13. Účastník do 18 rokov sa môže zúčastniť hier a cvičných strelieb, pri ktorých sú využívané
vzduchové, airsoftové a paintballové zbrane, len s písomným súhlasom RODIČA zreteľne
vyznačeným vo „Vyhlásení rodiča /zákonného zástupcu“. EPK je povinná zabezpečiť, aby
účastník pred ich prvým použitím bol riadne oboznámený s ich obsluhou, s pravidlami hry a najmä
s bezpečnostnými pravidlami pri zaobchádzaní so zbraňami a s používaním osobných ochranných
pomôcok. Účastníci sú povinní všetky zásady a pravidlá bezpodmienečne dodržiavať tak, aby
nedošlo k ich vlastnému zraneniu ani k zraneniu ostatných hrajúcich účastníkov.
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V prípade porušovania pravidel bezpečnosti a zásad fair-play, a to aj napriek upozorneniam
dozorujúceho inštruktora, bude účastník z hry diskvalifikovaný, a to bez nároku na náhradu
nákladov za účasť v danej hre. Herné a vzduchové zbrane budú účastníkom prideľované len na
dobu nevyhnutnú k výkonu príslušnej hry a cvičnej streľby, vždy za osobnej účasti najmenej
jedného inštruktora.
14. V prípade fajčenia, požitia alkoholu alebo omamných látok, nemorálneho a vulgárneho
správania sa, šikanovania, vysmievania alebo narážkam na zdravotné hendikepy, rasu, náboženské
názory a podobne, ohrozovania na zdraví a zastrašovania ostatných účastníkov tábora, či
opakovaného nerešpektovania pokynov inštruktorov a iného závažného porušenia Táborového
poriadku a režimu dňa, bude účastník z tábora vylúčený a to bez nároku na vrátenie alikvotnej
časti členského príspevku. O vylúčení bude neodkladne telefonicky informovaný RODIČ, ktorý je
povinný na svoje náklady účastníka z tábora čo najskôr osobne vyzdvihnúť. Ak sa RODIČ nemôže
z objektívnych dôvodov po účastníka dostaviť, je povinný náklady vzniknuté s prepravou
vylúčeného účastníka v plnej výške uhradiť EPK.
15. RODIČ je povinný vybaviť účastníka liekmi a zdravotnými pomôckami, ktoré pravidelne alebo v
určitých situáciách bežne užíva (napr. na tlmenie alergií). Pri registrácii účastníka v deň nástupu
do tábora budú tieto lieky a zdravotné pomôcky, spolu s písomným upozornením k ich užívaniu a
dávkovaniu, uvedeným vo „Vyhlásení rodiča /zákonného zástupcu“, osobne odovzdané prítomnému
zdravotníkovi tábora. Na obale od lieku bude výrazne uvedené meno účastníka.
16. Pokiaľ účastník ochorie počas pobytu v tábore infekčnou chorobou alebo bude podozrivý
z infekčného ochorenia covid-19 alebo jeho ochorenie bude vyžadovať ležanie na lôžku viac ako tri
dni, musí účastník táborový pobyt predčasne ukončiť. Po telefonickom oznámení tejto skutočnosti
RODIČOVI je tento povinný na svoje náklady chorého účastníka z tábora osobne vyzdvihnúť.
Doplatky za lekárom predpísané a EPK zakúpené lieky je povinný zaplatiť RODIČ v hotovosti proti
predloženiu dokladov o ich nákupe.
17. Pri prerušení pobytu v tábore, ak dôvodom odchodu je ochorenie účastníka alebo podozrenie
z ochorenia covid-19 v zmysle predchádzajúceho bodu, vznikne RODIČOVI nárok na vrátenie časti
zaplateného členského príspevku za nevyčerpanú stravu a priame náklady niektorých externých
služieb vo výške 16 EUR denne. Suma je počítaná od nasledujúceho dňa do konca pobytu.
Účastník tiež obdrží tričko East Point a pokrývku hlavy (šatku alebo baret, ak na neho získal nárok).
Diplom o účasti obdrží len so súhlasom EPK a veliteľa tábora (za mimoriadne zásluhy a celkový
prínos predčasne odchádzajúceho účastníka).

EAST POINT KLUB
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1. sa zaväzuje dodržať všetky podmienky, najmä rozsah a kvalitu poskytovaných služieb a
program tábora, uvedené v týchto VPÚ EP a v informáciách zverejnených na internetovej stránke
EPK http://www.eastpoint.homecare.sk (ďalej aj ako „internetová stránka EPK“). Ubytovanie a
stravovanie účastníkov bude zabezpečené dodávateľsky pri dodržaní všetkých normatívnych
štandardov a zvyklostí v SR. Typ ubytovania, jeho kategória, stupeň vybavenosti ako aj rozsah a
forma stravovania sú detailne popísané v týchto VPÚ EP a na internetových stránkach EPK.
2. si vyhradzuje právo vykonať v rozsahu poskytovaných služieb a v programe tábora počas jeho
konania zmeny, ku ktorým nie je potrebný súhlas objednávateľa, v súvislosti s:
2.1 neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami, nepredvídateľnými a neobvyklými udalosťami
a podmienkami - zásahom tzv. vyššej moci (aktuálny nepriaznivý stav počasia, živelné pohromy a
obmedzenia, dopravné obmedzenia, zdravotný stav účastníkov alebo inštruktorov, štátnym
orgánom nariadené karanténne, bezpečnostné alebo protiteroristické opatrenia, štrajky,
demonštrácie, zlyhania subdodávateľov zapríčinené rovnakými nepredvídateľnými udalosťami a
podmienkami a podobne) alebo negatívnym konaním tretej osoby, ktorá nie je spojená s
poskytovaním služieb v tábore a ktorým zo strany EPK nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení
všetkého úsilia. V týchto prípadoch je EPK zbavený zodpovednosti za škody a nie je povinný
zabezpečiť adekvátny alternatívny program na rovnakej kvalitatívnej a cenovej úrovni a nie je
povinný vrátiť objednávateľovi alikvotnú časť ceny zahŕňajúcu nevyčerpané, resp. obmedzene
poskytnuté služby. EPK je ale povinný poskytnúť účastníkovi a RODIČOVI neodkladnú pomoc.
2.2 ostatnými okolnosťami a podmienkami mimo zmienených v bode 2.1, je EPK povinný
zabezpečiť adekvátny alternatívny program na rovnakej kvalitatívnej a cenovej úrovni. V prípade,
ak EPK takýto alternatívny program nezabezpečí, bude EPK povinný vrátiť RODIČOVI do 20
kalendárnych dní po skončení táborového pobytu rozdiel medzi plnou výškou členského príspevku
a skutočne poskytnutými službami a programom tábora.
3. Pri zrušení tábora z dôvodu jeho obsadenia menším počtom účastníkov ako 50 bude RODIČ
o tejto skutočnosti informovaný e-mailom najneskôr 20 kalendárnych dní pred dňom nástupu do
tábora.
4. si vyhradzuje právo účastníkovi neumožniť nástup do tábora, ak:
4.1 pri nástupe RODIČ neuhradil členský príspevok v plnej výške, ak nebolo s EPK dohodnuté inak,
alebo
4.2 v deň nástupu nebudú EPK odovzdané dokumenty v zmysle vyššie uvedeného bodu
a RODIČ nevykoná nápravu na mieste alebo v lehote dohodnutej s EPK, alebo
4.3 z „Vyhlásenia rodiča /zákonného zástupcu“ a/alebo aktuálneho zdravotného stavu účastníka
pri nástupe do tábora zjavne vyplýva, že účastníkov zdravotný stav nie je pre takýto typ tábora
vyhovujúci a jeho absolvovanie by mohlo viesť k ďalšiemu zhoršeniu zdravotného stavu účastníka,
alebo
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4.4 účastníkov zdravotný stav bude pri nástupe do tábora zjavne nevyhovujúci z hľadiska
infekčnosti onemocnenia a to aj pri podozrení z ochorenia covid-19, významného obmedzenia
fyzickej a psychickej záťaže, alebo
4.5 účastník nebude do tábora vystrojený a vybavený potrebnými vecami podľa „Zoznamu vecí“ z
Manuálu účastníka uvedeného na internetových stránkach EPK a objednávateľ neodkladne alebo
v lehote dohodnutej s EPK nevykoná nápravu.
5.Nenastúpenie do tábora v zmysle predchádzajúceho bodu 4. zakladá nárok EPK na zaplatenie
členského príspevku RODIČOM za vopred neodkomunikovanú / nezdôvodnenú neprítomnosť
účastníka vo výške 100 EUR, hotovostne, na mieste.
6. EPK je povinný po celý čas trvania tábora zabezpečiť prítomnosť zdravotníka, ktorý poskytuje
prvú pomoc, ošetruje drobné poranenia, bodnutia hmyzom, dbá na pravidelné dávkovanie liekov,
vedie zdravotnú evidenciu o účastníkoch, organizuje a zabezpečuje liečebný režim v izolačnej
miestnosti, dbá na dodržiavanie hygienických a v prípade potreby aj karanténnych opatrení
a ďalších činností podľa Vyhlášky MZ SR č. 526/2007.
Riešenie sporov

EPK vyrieši všetky opodstatnené podnety a nespokojnosť účastníkov so službami EPK neodkladne,
na mieste, najneskôr v čase po skončení slávnostného záverečného ceremoniálu v deň odchodu
účastníka z tábora, za osobnej prítomnosti sťažujúceho sa účastníka a jeho RODIČOV dohodou
zainteresovaných strán. Dohoda bez osobnej účasti zainteresovaných strán nebude možná
a vyhradzujeme si právo ďalej sa ňou v celom rozsahu nezaoberať.

Komunikácia
zúčastnených strán

Hlavný komunikačný kanál je e-mail: eastpoint@homecare.sk

Kontaktné údaje

Sociálne siete nesledujeme na dennej báze. Na nepodstatné, nie súrne dotazy zodpovieme aj na
týchto platformách. Bez záväzných lehôt pre odpovedanie. V dôležitých záležitostiach
presmerujeme vzájomnú komunikáciu na e-mail.

Tel.: Emil Malecký +421-917-334 957 dostupnosť: PO-NE / 9. - 21. h.

Adresy na doručovanie písomností:
dec. – apríl: Emil Malecký, Ružová 48, 083 01 Sabinov
máj – nov./ špeciálne počas tábora: Rekreačné stredisko TURISTICKÝ RAJ, Podlesok - Košariská
638, 053 15 Hrabušice
Za ochranu osobných údajov zodpovedá: Emil Malecký, vedúci EPK
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