
Volný překlad, není právním dokumentem: 
 

2019 Camp Counselors USA  
Smlouva pro Vedoucí - Česká republika 

Tato dohoda je mezi CCUSA Inc, (CCUSA) a 
_____________________________________ CCUSA ID_____________  

napište tiskace Vaše jméno, účastník CCUSA 
 
Přijetí a umístění do tábora   
1. Pro přihlášení do Camp Counselors USA programu budete požádáni o zaplacení programových poplatků (všechny platby jsou 
placeny CCUSA): 
Prvoúčastníci:  

1. Vyplňte vaši online přihlášku a uhraďte přihlašovací poplatek ve výši 45€ 
2. Zvolte si typ programu, vyplňte programové dodatky a potřebné přihlašovací dokumenty ve Vašem CCUSA Footprints účtu. 
3. Projděte pohovorem a dodejte potřebné dokumenty. 
4. Akceptační poplatek:  

 
a) Varianta s vlastní letenkou (dostupné pouze pro prvoúčastníky a povinné pro pre-placed = ti, co si našli práci 
sami): 155€. Poplatek je potřeba uhradit do 14 dnů od přijetí – neuhrazení poplatku do stanoveného termínu vede ke 
zrušení přihlášky bez nároku na navrácení přihlašovacího poplatku.  

 
b) Varianta s letenkou od CCUSA (dostupné pouze pro prvoúčastníky a nemožné pro pre-placed): 455€. Poplatek je 
potřeba uhradit do 14 dnů od přijetí – neuhrazení poplatku do stanoveného termínu vede ke zrušení přihlášky bez 
nároku na navrácení přihlašovacího poplatku.  

 
Sleva: Pokud je přihláška kompletní a přijata a poplatky jsou uhrazeny do 1. prosince 2018, tak získáte slevu 75€ z akceptačního 
poplatku (pouze pro prvoúčastníky, nevztahuje se na pre-placed). 

 

Returnees: 
Všechny poplatky jsou placeny CCUSA a musí být uhrazeny při podání přihlášky do programu. Přihlášky do této kategorie program 
fungují na principu, kdo dřív přijde, ten dřív bere. Přihlášky mohou být uzavřeny dříve, než jsou uzávěrky ostatních přihlášek. 
Pokud je toto váš druhý rok účasti na Camp Counselors program, nebo vyšší, and CCUSA sponzorovala vaše poslední vízum 

a) Programový poplatek: 350€. Pro účastníky druhého ročníku (a vice), kteří byli na program přes CCUSA v posledním 
roce a Váš kemp neplatí nic pro CCUSA. Přijimáte plnou zodpovědnosti, abyste si s kempem vyjednali výši platu. 

b) Programový poplatek: 450€. Pro účastníky třetího ročníku (a vice), kteří nebyli na program přes CCUSA posledním 
rokem, kdy byli na Camp Counselors program. Přijimáte plnou zodpovědnosti, abyste si s kempem vyjednali výši platu. 

 

Dodatky:  
Jestliže se přihlásíte a zaplatíte po 15. březnu 2019, je vám účtován nevratný příplatek 75€ a americká kancelář CCUSA si vyhrazuje 
právo zrušit Vaši přihlášku. 

2. Pokud jste si našli vlastní umístění v táboře, můžete si zvolit POUZE variantu s vlastní letenkou (=own flight option)  
3. Vaše přihláška a reference jsou právní dokumenty. Tímto souhlasíte, že jste osobně vyplnili přihlášku a jakákoli lživá, zavádějící 
nebo zadržená informace ve Vaší přihlášce, nevhodné chování během pohovoru, nebo na sociálních sítích, před odletem do USA 
nebo v průběhu Vaší účasti na programu CCUSA, jsou důvodem pro okamžité vyloučení z program, a to bez náhrady. Jste povinni 
CCUSA informovat o všech změnách v informacích poskytnutých v rámci své původní přihlášky, včetně, ale ne pouze: zdravotního 
stavu, dat dostupnosti, dovedností a kontaktních údajů.   
4. Pro přihlášení do programu budete muset vyplnit přihlášku, nahrát videovizitku a dodat 3 CCUSA reference, pasovou fotografii, 
zaplatit všechny potřebné poplatky a tuto podepsanou smlouvu. Všechny materiály odevzdané CCUSA se okamžitě stávají majetkem 
společnosti CCUSA.  
5. CCUSA s Vámi provede pohovor, který Vám pomůže lépe pochopit program a posoudit své schopnosti a zkušenosti. Hlavní kancelář 
CCUSA v USA určuje konečné přijetí uchazečů.  
 
6. Můžete dostat podmínečné přijetí do programu vyžadující Vaši účast na CCUSA Camp Fairu, kde si zajistíte umístění. Pokud jste 
přijati s touto podmínkou a nezúčastníte se Camp Fairu, budete vyloučeni bez nároku na vrácení Vašich předešlých poplatků. Pokud 
se Camp Fairu zúčastníte, ale nejste přijati, CCUSA si vyhrazuje právo zrušit Vaši přihlášku a navrátí Vám peníze kromě nevratného 
administrativního poplatku 50€.  
 
7. K umístění v táboře v USA může dojít kdykoli od přijetí do 30. června 2019, vzhledem k tomu, že většina táborových ředitelů dělá 
své rozhodnutí o personálu od října do června.   
8. Vaše přihláška, volba typu tábora, dovednosti, úroveň anglického jazyka, zkušenosti a reference budou určovat Vaše umístění   
v táboře prostřednictvím CCUSA. Všechna umístění jsou konečná. Budete informováni prostřednictvím Vašeho CCUSA on-line účtu 
(Footprints) o všech podrobnostech Vašeho umístění do tábora jako je: datum příjezdu a odjezdu, cestovní instrukce a data Vašeho 
kontraktu. Data uvedená ve Vašem dopise o umístění jsou považována za Vaše oficiální data kontraktu a víz. Nedokončení Vašeho 
kontraktu bude mít za následek sankce uvedené v sekci Dřívější odjezd v bodě 1.  
9. Po dobu Vaší účasti na CCUSA programu musíte pravidelně kontrolovat Váš CCUSA on-line účet a poskytnout CCUSA Vaši 
současnou e-mailovou adresu, kterou zkontrolujete minimálně dvakrát týdně od dne přihlášení až do návratu z Vaší cesty do USA. 
CCUSA není zodpovědné za problémy vycházející z Vašeho nedostatečného kontrolování e-mailu (včetně SPAMu) nebo proto, že 
neinformujete CCUSA o změně Vaší e-mailové adresy. Neměli byste používat školní e-mailovou adresu. Musíte si založit svoji e-
mailovou adresu, do které máte vždy přístup kdekoli z internetu, hned jak jste akceptováni do program(doporučujeme používat 
Gmail).  
10. Vy, účastník, jste jedinou osobou, se kterou budeme jednat ohledně Vaší přihlášky/umístění. CCCUSA dá informace o Vaší 
přihlášce nebo Vaší účasti na programu Vašim rodičům/přátelům/jiným rodinným účastníkům pouze v případě, že jste ve Vážném 
zdravotním stavu v průběhu Vašeho pobytu v USA, v tomto případě kontaktujeme osobu, kterou uvedete ve Vaší přihlášce jako 
„emergency contact“. 
11. Pokud Vy, nebo Vaši rodiče jsou/byli, nebo jsou legálně schváleni se stát držiteli amerického pasu nebo občany USA (nebo jste se 
narodili v USA), nemůžete se účastnit tohoto programu (kontaktujte Vaši místní kancelář pro jiné možnosti programů).  
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Pojištění:  
1. V poplatku za program je zahrnuto pojištění po dobu Vaší práce v táboře (přesná pracovní data dle smlouvy s kempem, tak jak je 
uvedeno na Vašem formuláři DS2019). Budete si muset prodloužit pojištění na celou dobu Vašeho pobytu v USA..  
2. Můžete si rozšířit pojištění ze základního (Economy) na vyšší (Premium) před odjezdem do USA za 0,80 €/den. Toto lze udělat přes 
Váš Footprints účet. 
3. Můžete si pojištění prodloužit před odjezdem do USA za 3,60 €/den (Economy) a 4,40 €/den (Premium).  
4. Poté, co Vaše pojištění vstoupí v platnost, musí být jeho prodloužení pořízeno pouze před jeho skončením (všechna prodloužení 
závisí na schválení pojišťovny). Náklady za pojištění objednávané již z USA jsou 4,20 US$/den (Economy) a 5,10 US$/den (Premium). 
Podrobné podmínky pojištění naleznete ve Vašem Footprints online účtu.  
 
5. Regulace Americké vlády k J-1 vízům vyžadují, aby pojistné krytí trvalo po celou dobu Vašeho pobytu v USA od data vstupu na 
americké území do konečného data Vašich víz uvedeného na formuláři DS2019. Jestliže v rámci programu zahrnuté pojištění po dobu 
Vašich víz nepokryje celou délku Vašeho pobytu v USA, musíte rozšířit pojištění na celou dobu cestování na Vaše vlastní náklady, a to 
před odletem do USA.   
6. Pojistné plány nezahrnují krytí zavazadel, onemocnění, která vznikla před odjezdem, zubaře nebo auto pojištění.   
7. V případě jakékoli nehody nebo nemoci, je Vaší povinností podat formulář Claim Form (Prohlášení) s originály všech dokumentů a 
následovat postup stanovený pojišťovnou. CCUSA není pojišťovnou. Veškeré nároky, zpracování a dotazy jsou mezi Vámi a 
pojišťovnou. Kopii pojistné smlouvy obdržíte, jakmile budete přijati do programu. Podívejte se na všechny podmínky a informace 
prostřednictvím svého CCUSA online účtu. 
 
Výpis rejstříku trestů  
1. K účasti na programu CCUSA si musíte zažádat o aktuální Výpis z rejstříku trestů během dvou týdnů od akceptování do programu 
hlavní americkou kanceláří.  
 
2. Součástí Vaší přihlášky je požadavek odhalit CCUSA Vaši jakoukoli kriminální historii, kriminální přestupky, zatknutí, vážné pokuty 
nebo výkon trestu. Také po Vás bude požadováno, abyste odevzdali federální výpis rejstříku trestů. Jakékoli trestné činnosti v něm 
uvedené mohou ovlivnit možnosti přijetí /umístění nebo vést ke ztrátě umístění. Po vystavení Vašeho výpisu CCUSA vyžaduje jeho 
kopii do 30. dubna 2019. Pokud nedodáte výpis rejstříku trestů do 30. dubna 2019, bude Vám účtován sankční poplatek ve výši 50€. 
Americké letní tábory vyžadují, abyste si přivezli originál s sebou do tábora. Pokud tak neučiníte, může to být důvodem pro 
okamžitou výpověď.  
3. Pokud nejste občanem nebo nemáte trvalý pobyt v zemi, ze které se hlásíte, musíte také získat Výpis trestů ze své domovské země 
a jeho anglický překlad. 
 
J-1 víza 
1. Pro možnost účasti na programu CCUSA, musíte získat J-1 Exchange Visitor vízum před odletem do USA.  
2. Americký konzulát žádá poplatek ve výši 160US$ (částka se může změnit) za vyřízení víz. Tento poplatek je mimo programové 
poplatky, které platíte CCUSA. 
3. Americká vláda také požaduje 35US$ SEVIS poplatek (částka se může změnit), který hradí Váš tábor.  
4. J-1 vízum Vám umožní vstup do USA a legálně pracovat na 9 až 11 týdnů v americkém letním táboře, a navíc třicetidenní lhůtu na 
cestování (grace period) pouze po území USA, která následuje po skončení Vaší smlouvy.  
 
5. Formulář DS2019 je dokument, který budete potřebovat k zažádání o J-1 Exchange Visitor vízum na americké ambasádě. Jako 
sponzor uznávaný americkým ministerstvem zahraničních věcí, Vám CCUSA vydá tento dokument poté, co zaplatíte všechny poplatky 
a potvrdíte Vaše údaje z pasu prostřednictvím Vašeho CCUSA online účtu.  
 
6. Pokud potvrdíte tyto údaje nesprávně, nebo ztratíte či zničíte Váš formulář DS2019, tento musí být znovu vystaven a Vám bude 
účtován poplatek 75€ za nový formulář plus další náklady za poštovné.  
 
7. Americká ambasáda vyžaduje osobní pohovor s každým účastníkem. Musíte požádat o Vaše vízum a získat jej před tím, než 
opustíte svou zemi. Máte-li jakýkoli trestní záznam nebo jste byli za něco odsouzeni, musíte při žádosti na konzulátu předložit originál 
Vašeho výpisu rejstříku trestů.  
8. Americký konzulát může účtovat poplatek za objednání termínu pohovoru na ambasádě, který bude na Vás.  
9. Poté, co od ambasády obdržíte pas s vízem, zkontrolujte, prosím, zda je vše správně. Chyby se stávají a pak mohou způsobit 
zpoždění Vaší cesty.  
 
10. Musíte vstoupit na území USA do Vašeho počátečního data víz uvedeného na formuláři DS2019 a validovat Váš program s CCUSA 
(prostřednictvím Vašeho on-line CCUSA účtu) do tří dnů od vstupu na území. Pokud víte, že nejste schopni přicestovat do 
počátečního data víz, CCUSA vyžaduje, aby bylo Vaše datum začátku víz změněno. Je VAŠE zodpovědnost to oznámit Vaší lokální 
CCUSA kanceláři a zažádat o změnu data. Nesplnění validace víz do vyžadovaných tří dnů zapříčiní v SEVISu status ‚terminated‘ 
(=ukončený), což znamená, že Vaše účast v programu byla zrušena.  
 
11. CCUSA si vyhrazuje právo na změnu pravidel programu, podmínek a poplatků v případě, že Ministerstvo zahraničních věcí změní 
regulace pro J-1 víza po vytištění této smlouvy.  

12. Máte povinnost se hlásit CCUSA každých 30dní během pobytu v USA. Pokud tak neučiníte, tak může být ohrožen váš program a 
víza status. 
 
Anamnéza  
1.Součástí Vaší přihlášky je povinnost informovat CCUSA o jakýchkoli Vašich minulých či současných zdravotních potížích (pokud si 
nejste jisti, co uvést, kontaktujte, prosím, Vaši lokální kancelář a prodiskutujte to). 
2. Jestliže budete přijati, musíte si stáhnout zdravotní formulář (CCUSA Health History Form), který Vám vyplní a podepíše Váš 
obvodní lékař. Tento musí být dle instrukcí vyplněn a odevzdán do CCUSA nejméně 4 týdny před odjezdem do USA. Pokud nesplníte 
termín odevzdání, tak Vám bude účtovát sankční poplatek ve výši 50€. 
 
3. Váš tábor též vyžaduje, abyste si vyplněný a podepsaný originál přivezli do tábora. Nevyplnění tohoto formuláře ve své domovské 
zemi může vést k ukončení pobytu na táboře, anebo si budete muset platit za lékařské vyšetření v USA (toto vyšetření je nákladné a 
nevztahuje se na něj Vaše cestovní pojištění).  
 
4. Některé tábory vyžadují zvláštní očkování. Pokud to bude třeba, tyto požadavky budou uvedeny ve Vašem dopise o umístění, který 
najdete ve Vašem Footprints účtu.  
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Navrácení poplatků  
1. Pokud nejste do programu přijati, poplatek za podání přihlášky je nevratný. 
2. Pokud zrušíte účast před svým přijetím do programu, poplatek za podání přihlášky je nevratný. Celý akceptační poplatek, pokud již 
byl uhrazen, bude vrácen. Písemné oznámení o zrušení musí být doručeno do 10 dnů od zrušení, pouze tak máte nárok na vrácení 
peněz.  
3. Poplatky se nevracejí, pokud zrušíte účast v programu CCUSA po přijetí (nejedná-li se o zrušení z důvodů uvedených v bodě 6). 
Pokud jste poplatky ještě plně neuhradili, bude Vám vystavena faktura vůči CCUSA, která je splatná do 14 dní od zrušení Vaší účasti 
na programu. 
4. Pokud poté, co CCUSA rozhodne o Vašem přijetí do programu, změníte jakékoliv informace v přihlášce, které CCUSA určí jako 
nepříznivý vliv na Vaše umístění, CCUSA si vyhrazuje právo Vás vyřadit z programu, v tomto případě není možná náhrada jakýchkoli 
poplatků. To zahrnuje informace, které uvedete v přihlášce, ale i informace, které uvedete na internetu či na sociálních sítích.  
5. Pokud uvedete na internetu nebo na sociálních sítích cokoli nevhodného nebo porušíte jakákoli kempová, státní či federální 
pravidla během Vaší účasti na programu (včetně Vašeho volného času), CCUSA si vyhrazuje právo ukončit Vaši účast na program bez 
nároku na náhradu (pročtěte si prosím oddíl Dřívější odjezd pro více informací).  
6. Pokud zrušíte účast na programu kvůli životu ohrožujícímu onemocnění Vás nebo Vašeho rodiče či sourozence či jejich úmrtí (je 
vyžadováno lékařské potvrzení pro prověření CCUSA), obdržíte vrácení přijímacího poplatku. Bude Vám účtován poplatek za zrušení 
letu, pokud takový vznikne. Písemné oznámení o zrušení a lékařské potvrzení dokládající nemoc musí být doručeny do 10 dnů od 
zrušení, pouze pak máte nárok na vrácení peněz. Žádné náhrady nebudou vyplaceny pro nemoci, které vznikly před přihlášením do 
programu.  
7. Poplatky za Výpis z trestního rejstříku, lékařské vyšetření, zpracování žádosti o vízum a jakékoli další poplatky vyžadované třetí 
stranou, jsou ve většině případů nevymahatelné a CCUSA není zodpovědné za úhradu jakýchkoli těchto poplatků.  
8. Poplatek 35US$ za SEVIS, pokud za Vás byl zaplacen do okamžiku Vašeho zrušení účasti na programu, bude odečten od jakékoli 
náhrady vůči Vám. Pokud Vám nic nedlužíme a poplatek SEVIS byl zaplacen, budete dlužit CCUSA 35US$ za poplatek SEVIS.  
9. Pokud zrušíte účast v programu (z jakéhokoliv důvodu), jakmile jste umístěni, a Vaše mezinárodní letenka byla zakoupena, budete 
odpovídat za veškeré poplatky za zrušení letu, které jsou dané leteckou společností.  
10. Pokud nejste umístěni do 30. června 2019, budete vyřazeni z programu. Po navrácení Vašeho formuláře DS2019 zpět do CCUSA – 
(pokud byl již vydán), obdržíte plné navrácení poplatků, které jste zaplatili CCUSA (kromě 50€ administračního poplatku). V tomto 
případě je vrácení poplatků pro CCUSA limitem zodpovědnosti, jelikož škody za neúčast na programu není možno kalkulovat.  
11. V případě, že americká vláda Vám odmítne udělit vízum ve Vaší domovské zemi, nejsou poplatky za program navratitelné. CCUSA 
důrazně doporučuje, abyste o J-1 vízum žádali pouze v zemi svého bydliště. Žádost o vízum v zemi, kde žadatel nemá občanství nebo 
trvalý pobyt, může být velice riskantní a vést k zamítnutí žádosti. Americká vláda požaduje další dokumentaci, pokud budete žádat o 
vízum mimo domovskou zemi. CCUSA nemůže být zodpovědná za zamítnutí Vaší žádosti o víza.  
12. Jestliže nepožádáte o Vaše vízum nejméně 15 dní od vystavení Vašeho DS formuláře, nebo v případě, že americká vláda nevydá 
Vaše vízum včas a Vy nemůžete přijet na tábor k datu Vašeho nástupu do práce uvedenému ve Vašem CCUSA on-line účtu, Vaše účast 
v programu bude zrušena a žádná náhrada nebude poskytnuta.   
13. Váš formulář DS2019 (pokud byl již vydán) musí být vrácen do CCUSA před tím, než mohou být náhrady vyplaceny.  

 
Předodletová orientační schůzka  
CCUSA pořádá povinnou předodletovou orientační schůzku ve Vaší zemi, aby poskytla detailní informace o J-1 vízech, pravidlech 
programu a životě v USA. Regulace americké vlády vyžadují Vaši účast na této schůzce. Pokud tak neučiníte, bude Vaše účast v 
programu zrušena bez nároku na navrácení poplatků. 
 
Cesta do kempu  
Varianta s vlastní letenkou 
1. Musíte si zajistit a zaplatit vlastní zpáteční letenku (včetně Vašeho mezinárodního letu) do místa určeného Vaším táborem.  
2. Váš celý letový itinerář všech mezinárodních i vnitrostátních letů musíte vyplnit ve Vašem CCUSA on-line účtu, nebo ho jinak 
poskytnout CCUSA, jakmile si lety rezervujete. Jestliže jste umístěni před datem 1. května, musíte CCUSA poskytnou detaily všech 
Vašich mezinárodních i vnitrostátních letů nejméně 4 týdny před Vaším odletem do USA. Pokud jste umístěni 1. května nebo později, 
musíte CCUSA poskytnou detaily všech Vašich mezinárodních i vnitrostátních letů do 72 hodin od umístění nebo 24 hodin před Vaším 
odletem do USA, podle toho, která možnost je blíže datu.  
 
3. Pokud necestujete přímo do tábora, musíte poskytnout celý itinerář, včetně kontaktních telefonních čísel a adres, pro každý den v 
zámoří až do chvíle, kdy dorazíte do tábora. Nedodržení těchto požadavků v časovém rámci může vést k vyloučení z programu bez 
nároku na náhradu.  
 
Varianta s letenkou od CCUSA 
1. CCUSA si vyhrazuje právo omezit Vámi zvolenou variantu s letenkou po posouzení Vaší přihlášky. Varinta s letenkou od CCUSA 
nemusí být dostupná všem účastníkům. 
2. Musíte si zajistit a zaplatit cestu na letiště určené CCUSA.  
3. Mezinárodní zpáteční letenku z letiště určeného CCUSA do USA organizuje a hradí CCUSA. 
4. Musíte se přihlásit do Vašeho CCUSA on-line účtu a vyplnit tam datum, kdy chcete letět zpět z USA domů a to do 72 hodin od 
chvíle, kdy Vám CCUSA oznámí Vaše umístění prostřednictvím Footprints účtu. Pokud je umístění oznámeno až po datu 10. května, 
budete muset Vámi požadované datum odletu vyplnit ve stejný den oznámení o Vašem umístění. Pokud si přejete odletět v jiný 
termín, než který je možný vybrat, pak jsou jakékoli další náklady určené leteckou společností na Vás.  
5. Pokud si zpáteční datum nevyberete, jak je zmíněno v bodě 3, CCUSA Vám vybere zpáteční let na základě konečného data Vaší 
dostupnosti (v přihlášce uvádíte jako availability end date), nebo na základě posledního data Vašich víz. Pak budete zodpovědní za 
jakékoli nezbytné příplatky za změnu letu dané leteckou společností.  
6. Datum Vašeho letu do USA vybírá CCUSA a musí se shodovat s datem zahájení Vaší práce požadovaným Vaším táborem. Pokud 
budete požadovat od CCUSA změnu data odletu (kvůli problémům, jako, ale ne pouze: zkoušky, nemoc, zmeškání letu, nebo 
neschopnost získat si J-1 vízum včas), budete zodpovědní za jakékoli poplatky za změnu letenky. Pokud nemůžete letět v den, který 
vyžaduje Váš tábor, může se stát, že ztratíte Vaše umístění a budete vyloučeni z programu bez nároku na navrácení poplatků.  
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7. Pokud jste umístěni v květnu nebo červnu, budete muset být připraveni vycestovat velice rychle (většinou do 10 dnů po získání 
víza) po Vašem umístění, pokud si to Váš tábor vyžádá.  
 
8. Možnosti a poplatky za změny letů jsou věcí letecké společnosti. Tyto ceny nejsou nastaveny ze strany CCUSA, ani nejsou pod 
kontrolou CCUSA. Pokud ukončíte Váš program dříve, nebo změníte datum či místo Vašeho odletu po dokončení Vašeho programu, 
jste zodpovědní za jakékoli poplatky za změnu, stejně tak jako za příplatek CCUSA za přebukování ve výši 25 US$.  
 
9. Podle požadavků Vašeho tábora, můžete být požádáni jet na Meet and Greet (místo setkání se CCUSA v New Yorku). Pokud toto 
bude nutné, sami odpovídáte za místní dopravu, ubytování v hostelu (95 US$ za noc, částka se může změnit) a stravu během Vašeho 
pobytu v NYC. Cesta z letiště na místo Meet and Greet není zahrnuta ve Vašich poplatcích. CCUSA Vám poskytne informace o cenách 
a možnostech dopravy.  
 
10. Ve spolupráci se CCUSA, Váš tábor pořádá a hradí cestu do tábora a to z NY Meet and Greet nebo z letiště, kam přiletíte. Jste 
zodpovědný za veškeré Vaše cestování po táboře, včetně nákladů za cestu na letiště, ze kterého letíte domů (ve většině případů se 
létá z New York City).   
11. Jste zodpovědní za jakékoli poplatky spojené se zavazadly, které mohou být požadovány leteckou společností.  
12. Poté, co jste již v USA, veškeré změny letů budou zpracovány skrze Footprints na základě možností letecké společnosti a povinné  
7 denní lhůty pro předchozí oznámení.  
 
Cestování po táboře  
Jste zodpovědní za výdaje na cestování po táboře včetně jízdného, stravování a ubytování. A to včetně nákladů na cestu na americké 
letiště, z něhož odlétáte, nebo na přípojné letiště k mezinárodnímu letu. 
 
 
Během léta  
1. Standardní doba pobytu v rezidentním táboře je devět týdnů (jedenáct týdnů na denním táboře), a musíte do tábora přijet v den 
uvedený na Vašem účtu Footprints. Vaše kapesné se začne načítat od prvního dne výcviku pro zaměstnance. Některé tábory 
přesáhnou 9 nebo 11 týdnů. V těchto případech budete muset pracovat v táboře až do dohodnutého konečného data (táborová 
smlouva má přednost před 9 - 11 týdnů práce stanovených v této CCUSA smlouvě). V takových případech, kdy pracujete nad rámec 
63 dní (9 týdnů) v residenčním táboře, nebo 77 dní (11 týdnů) v denním táboře, bude Vám vyplácena určitá částka navíc za každý 
další odpracovaný den. 
2. Nedokončení Vaší smlouvy bude mít za následek dlužné poplatky (cesta, strava, ubytování, atd.) 
3. Váš věk k 1. červnu 2019 a Vaše kvalifikace rozhodují o výši Vašeho kapesného, který obdržíte za 9 či 11 týdnů práce (dle typu 

tábora). Budete placeni táborem na základě jejich pravidel nejpozději den před koncem tábora. 
4. Podle federálního zákona jsou tábory povinné platit minimální federální a státní daně z Vašeho kapesného. Jako účastník CCUSA 
budete muset vyplnit daňové přiznání za rok 2019. CCUSA nabízí pomoc s navrácením daní a pomáhá s podáním daňového přiznání.  
5. Kemp platí poplatek CCUSA na pokrytí administrativních nákladů spojených s Vaším přihlašovacím procesem, výběrem tábora, 
umístěním, pojištěním, SEVIS poplatkem a podporou. Tento poplatek není hrazen z Vašeho kapesného, nicméně je součástí nákladů 
tábora. 
6. Před Vaším příjezdem, jakákoli pravidla napsaná v této smlouvě, která tábor změní, s Vámi tábor přímo projedná v písemné formě. 
Berte, prosím, na vědomí, že žádná pravidla tábora nemohou nahradit regulace k J-1 vízům vydané americkým ministerstvem 
zahraničí. 
7. J-1 program, na který letíte do USA, je kulturně výměnný program s pracovní složkou a má požadovaný kulturní komponent. 
Účastníci musí navštívit alespoň jednu kulturní událost týdně, aby si rozšířili povědomí o americké kultuře a životě. CCUSA Vám 
poskytne seznam možných kulturních aktivit pro jednotlivé oblasti. Tyto materiály jsou dostupné přes Váš Footprints účet. Budete 
povinni informovat CCUSA o těchto kulturních aktivitách každý měsíc prostřednictvím 30ti denních Check-in.. Nedodržení účásti na 
těchto vyžadovaných kulturních aktivitách může mít za následek ukončení programu. 
8. Jste povinni se každých 30 dní nahlásit CCUSA prostřednictvím Check-in během Vašeho pobytu v USA. Nedodržení může mít za 
následek ukončení programu. 
9. Částka, kterou si vyděláte závisí na zvoleném program (s vlastní letenkou/s letenkou od CCUSA), na Vašem věku, na Vašich  
dovednostech/kvalifikaci podle Vašeho tábora a americké CCUSA kanceláře a na typu tábora, kde jste umístěni.  
Za práci 9 týdnů v rezidenčním táboře nebo 11 týdnů v denním táboře si vyděláte: 
 

Varianta s letenkou od CCUSA  

Vedoucí ve věku 18 let    750 US$ 
Vedoucí ve věku 19-20 let:    900 US$ 
Vedoucí ve věku 21 let a více 1,050 US$ 

 
Varianta s letenkou od CCUSA s rozšířenými dovednostmi účastníka* 

 
Vedoucí ve věku 18 let    850 US$ 
Vedoucí ve věku 19-20 let: 1,000 US$ 
Vedoucí ve věku 21 let a více 1,150 US$ 

Varianta bez letenky  

Vedoucí ve věku 18 let 1,335 US$ 
Vedoucí ve věku 19-20 let: 1,600 US$ 
Vedoucí ve věku 21 let a vice 1.695 US$ 
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Varianta bez letenky s rozšířenými dovednostmi účastníka* 
 

Vedoucí ve věku 18 let 1,435 US$ 
Vedoucí ve věku 19-20 let: 1,700 US$ 
Vedoucí ve věku 21 let a vice 1.795 US$ 

 
Returnees (ti, kteří se vracejí do svého tábora) 
Viz. výše odstavec Přijetí a umístění do tábora, bod 1 

 
*Pro více informací o rozšířených dovednostech účastníka‘ navštivte, prosím, stránku www.ccusa.com (What You Get = co dostaneš), 
kde zjistíte, zda jste kvalifikovaný/á. Bude vyžadována dodatečná dokumentace k podání CCUSA. 

 

Dodatečné kapesné, které se Vás může týkat: 
 

+39 US$ za den: Za každý pracovní den jako Vedoucí nad rámec 9 či 11 týdnů práce (dny volna se nezahrnují). 
 
10. Váš tábor Vám poskytne ubytování, tři jídla denně a přístup k prádelně (toto zařízení není vždy majetkem tábora).  
11. Vaše osobní výdaje před, během a po táboře jsou Vaše vlastní odpovědnost. 

 
Dřívější odjezd  
1. Pokud v táboře nebudete plnit své povinnosti dané Vaší pozicí nebo porušíte některé táborové pravidlo nebo státní či federální 
zákon, nebo dobrovolně opustíte tábor, Vaše účast v programu bude zrušena a musíte opustit území USA. Toto zahrnuje také cokoli, 
co by se přihodilo během Vašeho volného času. Tím budete zodpovědní za další výdaje za cestu, stravu, ubytování a poplatek za 
zrušení smlouvy.   
2. Poplatky již dříve zaplacené CCUSA nebudou navráceny.  

 
Returnees:  
Navíc ke všem bodům zahrnutým v této smlouvě, následující pravidla se vztahují specificky k Returnees. 
 
1. Returnee je klasifikován jako osoba, která se vrací do stejného tábora, NEBO do nového tábora pod vedením ředitele tábora, pro 
kterého dříve uchazeč pracoval. Returnee hlásící se do programu po třetí či více jako Support Staff, si musí být vědom 10% returnee 
pravidla. Mohou být vyžadovány další dokumenty.  
2. Musíte podat kompletně vyplněnou on-line přihlášku, současný Výpis rejstříku trestů, tuto podepsanou smlouvu a jednu pasovou 
fotografii do Vaší místní kanceláře spolu se zvacím dopisem, smlouvou či e-mailem od ředitele Vašeho tábora (musí obsahovat 
prohlášení potvrzující, že jste byli pozváni zpět do tábora a vaše navržená data práce) dříve než CCUSA může zpracovat Vaši přihlášku. 
3. Po odevzdání všech nezbytných formulářů a plateb, Vám CCUSA vydá platný formulář DS2019 potřebný k žádosti o vízum, 
celosvětové cestovního pojištění na celou dobu Vaší práce v táboře (jestliže v rámci programu zahrnuté pojištění po dobu Vašich víz 
nepokryje celou délku Vašeho pobytu v USA, musíte rozšířit pojištění skrz CCUSA na celou dobu cestování na Vaše vlastní náklady 
před odletem do USA) a podporu 24 hodin sedm dní v týdnu zatímco budete v USA.  
4. Jste povinni zadat do Vašich Footprints detaily týkající se Vaší cesty do tábora nejméně 4 týdny před Vaším odjezdem, abychom 
Vám mohli aktivovat pojištění. Požadované informace zahrnují leteckou společnost, číslo letu, datum a čas příletu, stejně tak jako 
způsob jak přijedete do tábora, pokud si cestu zařizujete sami. Navíc MUSÍTE informovat Váš tábor o naplánované cestě. CCUSA není 
zodpovědné za koordinování vyzvednutí z letiště Vaším táborem. Nesplnění těchto požadavků ohledně cesty v určeném časovém 
rámci může zapříčinit vyloučení z programu bez nároku na jakékoli náhrady.  
5. Přihlášky pro Returnees mohou být kdykoli uzavřeny. 
6. Účastníci, kteří využili CCUSA, jako jejich předchozího vízového sponzora, dostanou přednost v případě, že se bude blížit naplnění 
limitu pro Returnee. 
 
Prohlášení o soukromí  
CCUSA musí splňovat požadavky zákona na ochranu dat a zabezpečit, že veškeré osobní informace jsou uchovány bezpečně a jsou 
poskytnuty pouze v souladu se zákonem. Úplné prohlášní o soukromí naleznete ve vašem CCUSA Footprints účtu.  
 
Potvrzuji, že k datu 1. června 2019 mi bude nejméně 18 let a že jsem osobně vyplnil/a Camp Counselors USA přihlášku. Chápu, že na 
táboře obětuji moje soukromí a pohodlí, že budu pracovat dlouhé a náročné hodiny a že musím dodržovat táborový řád, který může 
být omezující a nemusí nutně odrážet můj způsob života (zákazy vycházení, čas práce a volna, zákaz kouření a alkoholu, apod.).  
 
Můj podpis níže potvrzuje, že jsem si přečetl/a, pochopil/a a souhlasil/a, že budu dodržovat podmínky a pravidla, jak jsou uvedeny 
výše. Souhlasím s tím, že všechny informace napsané a odevzdané CCUSA jsou 100% pravdivé. Dovoluji CCUSA, aby mi posílala 
informace o programu a aktualizace prostřednictvím e-mailu. Také dovoluji CCUSA, aby předala mé jméno, emailovou a poštovní 
adresu dalším osobám jako je agent cestovní kanceláře, ostatním vedoucí, kteří by chtěli sdílet ubytování, pro jakékoli účely 
cestování, či vedoucí, kteří budou umístěni ve stejném táboře, nebo mající stejný let. Také dovoluji, že fotografie mé osoby, které 
byly pořízeny při schůzkách, na místě příjezdu a/nebo v místě mého tábora, mohou být použity pro propagační účely. Kalifornské 
právo se vztahuje na všechny spory vyplývající z této dohody. 
 
Jméno: _____________________________ Podpis: ________________________ Datum: ___/___/___ 
 
Pokud je Vám méně než 18 let v době přihlášení do programu, Váš rodič/zákonný zástupce bude muset spolupodepsat tuto 

smlouvu 
 
Jméno: _____________________________ Podpis: ________________________ Datum: ___/___/___ 
 
Prosíme, udělejte si kopii pro vlastní účely a vraťte podepsaný originál Vaší místní kanceláři CCUSA nebo jej nahrajte do 
Footprints. 
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