Příloha č. 1 - Podmínky účasti na ozdravném pobytu v rámci projektu „Ozdravné pobyty
předškolních dětí městského obvodu MOaP V.“


Maximální počet střídání osoby dospělého doprovodu je 1x za pobyt, a to pouze
po uvedení tohoto v Závazné přihlášce na ozdravný pobyt nebo v akutních případech,
např. náhlé onemocnění osoby dospělého doprovodu, po nahlášení kontaktní osobě
městského obvodu (např. polovina pobytu otec dítěte a druhá polovina matka dítěte).



Pobyt je možno předčasně ukončit pouze z důvodů vyšší moci, tedy neodvratné události,
kterou nebylo možno ani při vynaložení veškerého úsilí vzhledem k její
nepředvídatelnosti odvrátit či jí zamezit, např. náhlého onemocnění dítěte nebo osoby
dospělého doprovodu účastnícího se pobytu, úmrtí v rodině apod. V případě akutního
onemocnění navštíví účastník lékaře, který ordinuje v daném ubytovacím zařízení
a až na základě jeho doporučení zažádá o ukončení pobytu z důvodu nemoci. Ukončení
pobytu z důvodu nemoci je nutné doložit lékařskou zprávou!



Projekt „Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP V.“ je podpořen
dotací z Moravskoslezského kraje a z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší
Statutárního města Ostrava. Z tohoto důvodu, v případě předčasného ukončení
ozdravného pobytu z jiného důvodu, než je výše uvedený, je osoba dospělého doprovodu
povinna uhradit organizátorovi (městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz) náklady
za každý neabsolvovaný den ozdravného pobytu následující po odjezdu dítěte a osoby
dospělého doprovodu.
Cena za 1 den pobytu (ubytování, stravování, ozdravné procedury) dítěte je 536 Kč.
Cena za 1 den pobytu (ubytování, stravování) osoby dospělého doprovodu je 560 Kč.



Pobyt lze předčasně ukončit pouze po předchozím oznámení dané situace kontaktní
osobě lázní nebo městského obvodu.
Kontaktní osoba městského obvodu MOaP:
Mgr. Jan Horák

(jhorak@moap.ostrava.cz, tel. 602 676 932)



Děti účastnící se ozdravného pobytu jsou povinny absolvovat všechny naplánované
ozdravné procedury.



Dítě do 3 let věku, které ještě nenavštěvuje MŠ, se účastní pobytu bez nároku na vlastní
postel a stravování.
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Není dovoleno přemísťovat zařízení lázeňských domů nebo provádět zásahy do vnitřních
instalací. Do pokojů není dovoleno vnášet sportovní nářadí a předměty, pro jejichž
úschovu jsou v léčebně vyhrazené uzamykatelné prostory.



Do lázeňských domů není dovolen vstup se zvířaty.



Před odchodem z pokoje je nutné zkontrolovat uzavření oken, vodovodních kohoutků,
vypnutí spotřebičů a osvětlení. Je žádoucí neponechávat klíče v zámku dveří pokoje
zvenčí a v době svého spánku pokoj uzamykat. Také vstupní dveře do lázeňských domů je
nutné důsledně uzavírat.



Osoba dospělého doprovodu je po celou dobu ozdravného pobytu plně odpovědná
za účastnící se dítě. Doprovází jej k jednotlivým procedurám, do jídelny, při používání
sociálního zařízení, v herně, na hřišti, při vycházkách apod.



Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, odpovídá hostům za škody na jejich věcech
vnesených do pokojů podle obecně platných právních předpisů. Pro bezpečné ukládání
cenných věcí je na recepci k dispozici trezor.



Zařízení lázeňských domů, vypůjčené a předané věci užívají účastníci ozdravného pobytu
řádným a šetrným způsobem. Účastník ozdravného pobytu odpovídá za škodu
způsobenou na majetku lázní – např. ztrátu věci, či poškození věci. Zjištěnou škodu
uhradí ve skutečné výši.



V případě porušení Ubytovacího a léčebného řádu bude daná situace řešena mezi
Horskými lázněmi Karlova Studánka, státní podnik a účastníky ozdravného pobytu.
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