Spolek přátel airsoftu, IČO 04782810
se sídlem v Chomutově, ul. Kmochova čp. 5452, PČ 430 03
zapsaný dne 24.2.2016 do spolkového rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L 9805

Platné pro akci v roce 2022
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Článek 1 : Smluvní vztah
1) Účastníci smluvního vztahu:
a) Pořadatel: Spolek přátel airsoftu se sídlem v Chomutově, ul. Kmochova
5452, IČO: 04782810
b) Zákazník: Zákonný zástupce účastníka,
2) Předmět smluvního vztahu:
a) předmětem jsou práva a povinnosti smluvních stran upravovány těmito
podmínkami, ze strany pořadatele zajištění pro zákazníka řádného průběhu
zotavovací akce (dále jen „akce“) pro zákazníkem přihlášenou osobu
(přihlášená nezletilá osoba dále též „dítě“ nebo „účastník“, přihlášená dospělá
osoba dále též „účastník“) v souladu s těmito podmínkami a relevantními
právními předpisy.
3) Vznik smluvního vztahu: (přihlášení k akci)
a) smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem vzniká
• okamžikem potvrzení přihlášky na akci pořadatelem, které pořadatel
vystaví na základě zákazníkem řádně vyplněné přihlášky na akci doručené
pořadateli.
• toto potvrzení zašle pořadatel zpravidla elektronicky na emailovou adresu
uvedenou v přihlášce.
• pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí přihlášky, zejména z důvodů
naplnění kapacity akce. Zákazník podpisem přihlášky odpovídá za to, že je
oprávněn dítě na akci přihlásit a poslat,
4) ustanovení přihlášky, která jsou odchylná od těchto podmínek, mají před těmito
podmínkami přednost.
5) pořadatel si vyhrazuje právo odmítnou účastníka akce bez udání důvodu.

Článek 2: Rozsah a změny služeb
1) Pořadatel se zavazuje v termínu běhu akce v ceně pobytu poskytnout
ubytování (chatka), stravování (běžný stravovací režim), celodenní program,
pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných
legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. Z
účasti na táboře nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby.
2) Pořadatel je oprávněn změnit místo konání tábora v případech, které
úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit
pobyt podle předem sjednaných podmínek.
3) V případě změny místa konání akce je pořadatel povinen oznámit
zákazníkovi tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li zákazník s
touto
změnou,
je
oprávněn
do
pěti
dnů
od
jejího
oznámení
pořadatelem smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je pořadatel
povinen vrátit částku uhrazenou zákazníkem, v plné výši a bez zbytečného
odkladu.

Článek 3: Cenové a platební podmínky
1) Práva a povinnosti účastníků:
a) pořadatel má právo na zaplacení zákazníkem celkové ceny akce (dále i dříve
jen „cena akce“ nebo „cena“) před poskytnutím plnění zákazníkovi,
b) zákazník je povinen uhradit cenu akce před jejím konáním ve splatnosti dle
těchto podmínek.
2) Cena akce:
a) celková cena akce je uvedena dle ceníku na webových stránkách pořadatele,
b) cena akce je splatná:
• celková cena akce je splatná do 14 dnů po obdržení potvrzení o převzetí
přihlášky na akci, anebo
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•

zálohová platba ve výši 1.000,-Kč splatná do 14 dnů po obdržení potvrzení
o převzetí přihlášky na akci a splatnost doplatku do celkové ceny nejpozději
do 31.5.2022,
• v případě úhrady ceny akce na základě vystavené faktury pořadatelem, je
fakturovaná částka splatná v termínu splatnosti vystavené faktury
c) datem zaplacení se rozumí datum připsání řádně provedené platby ve prospěch
účtu pořadatele.
3) Způsob úhrady:
a) převodem na bankovní účet pořadatele, který bude uveden v pokynech
k platbě,
b) pořadatel hotovostní platby nepřijímá.

Článek 4: Práva a povinnosti pořadatele
1) Pořadatel je povinen poskytnout služby v rozsahu uvedeném těmito podmínkami.
a zároveň si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo časového harmonogramu
akce z důvodu tzv. vyšší moci.
2) Pořadatel není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec jemu předem
potvrzených služeb.
3) Pořadatel má právo před započetím akce nebo po jejím započetí odstoupit od
sjednaných podmínek v důsledku poskytnutí nepravdivých nebo neúplných údajů
zákazníkem, např. o zdravotní způsobilosti účastníka (zahrnující vši a hnidy).
4) Pořadatel má právo vyloučit účastníka v průběhu trvání akce z těchto důvodů:
a)
zhorší-li se zdravotní stav účastníka tak, že léčení nebude možné (dle
táborového zdravotníka či lékaře) v prostorách areálu konání akce nebo bude
jeho zdravotní stav ohrožovat zdravotní stav ostatních účastníků (zejména
infekční onemocnění (zahrnující vši a hnidy), úraz, podezření na nemoc či
úraz, apod.),
b)
pokud účastník bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, cigarety
nebo jiné návykové látky,
c)
pokud účastník svévolně opustí areál konání akce,
d)
pokud účastník bude svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný
sobě nebo ostatním účastníkům,
e)
pokud účastník nebude opakovaně respektovat řád akce (závazný táborový
řád je k dispozice na webu pořadatele) a pokyny výchovných pracovníků,
f)
v důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů zákazníkem, např. o
zdravotní způsobilosti účastníka,
g)
v případě vyloučení účastníka z výše uvedených důvodů hradí zákazník
veškeré náklady spojené s ukončením pobytu vyloučeného účastníka (např.
sankce hrazené pořadatelem třetím stranám),
h)
v případě, že pořadatel rozhodne o ukončení pobytu dítěte, zákonný
zástupce zajistí odvoz dítěte z akce nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy
mu zástupce pořadatele informaci o vyloučení účastníka sdělí. Zákonný
zástupce se zavazuje uhradit škody a veškeré náklady související s dopravou
dítěte zákonnému zástupci, pokud si dítě včas sám nevyzvedne (zejména
cestovné dítěte i výchovného personálu).
5) Pořadatel má právo na storno poplatky (dále též „stornovací poplatky“) z ceny
akce (poplatek účtovaný k tíži zákazníka) v případech vyjmenovaných v článku
stornovací poplatky.

Článek 5: Práva a povinnosti zákazníka
1) Zákazník má právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb,

2) Zákazník má právo vyžadovat od pořadatele informace o všech skutečnostech,
které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
3) Zákazník má právo zrušit svou objednávku kdykoliv před započetím akce. Zrušení
zájezdu musí být provedeno písemně, (e-mailem). Pro určení doby zrušení je
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rozhodující doručení písemného oznámení o zrušení přihlášení účastníka
pořadateli. Způsoby zrušení objednávky a k němu se vztahujících storno poplatků
se řídí těmito smluvními podmínkami,
4) Zákazník je oprávněn písemně (e-mailem) oznámit pořadateli, že se akce místo
přihlášeného účastníka zúčastní jiná osoba (dále jen náhradník). Dnem doručení
oznámení se náhradník stává účastníkem akce, za podmínky řádně vyplněné
přihlášky zákonným zástupcem náhradníka. Původní zákazník a zákonný zástupce
náhradníka společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny akce.

Článek 6: Stornovací poplatky
1) Zákazníkem zrušení přihlášení účastníka na akci:
a)
1.000,-Kč při zrušení přihlášení v termínu do 10.6.2022, (včetně)
b)
80% z uhrazené ceny, minimálně 1.000,-Kč, při zrušení přihlášení v termínu
později než 10.6.2022,
c)
50% z uhrazené ceny, minimálně 1.000,-Kč, při zrušení přihlášení v termínu
později než 10.6.2022 a to pouze při závažných důvodech, závažném
onemocnění nebo vážných zdravotních problémech, úmrtí v rodině atd., kdy
rodič nedokáže těmto důvodům zabránit (nutno doložit)
2) Nenastoupení účastníka na akci:
a)
100% z uhrazené ceny, nevrací se žádná finanční částka zákazníkovi,

Článek 7: Finanční kompenzace zákazníkovi
1) Zrušení akce pořadatelem
• Zrušení akce z důvodu tzv. vyšší moci (např. povodeň v místě konání akce,
infekce bránící pořádání či pokračování akce, rozhodnutí státního orgánu o
uzavření akce z důvodů stojících mimo pořadatele, např. infekční onemocnění
dětí či vedoucích, apod.) je pořadatel oprávněn akci nepořádat nebo ji
předčasně ukončit, v těchto případech obdrží zákazník uhrazenou částku zpět
ve výši vyčíslené poměrně k využitým službám a vzniklým nákladům.
2) Předčasné ukončení
• při předčasném odjezdu účastníka z akce z jakéhokoliv důvodu (vyloučení
pořadatelem, nemoc, úraz, osobní důvody), může do 14 dnů zákazník uplatnit
nárok na finanční kompenzaci za nevyužité dny pobytu. Nárok zákazník
uplatní vyplněním formuláře na webových stránkách pořadatele. Pořadatel
může poskytnout zákazníkovi finanční kompenzaci ve výši 160,-Kč za den.

Článek 8: Další ujednání
1) V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na akci bude u
dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si
pořadatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do účinného
odstranění pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních
nároků ze strany zákazníka.
2) Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že mobilní telefony jsou v průběhu
táborového pobytu v úschově dětí, které mají možnost je využívat pouze v
případě, kdy nenarušují táborový režim. Pořadatel nepřebírá za mobilní
telefony odpovědnost. V táboře je omezená možnost nabíjení mobilních
telefonů.
3) Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, telefony
aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež
cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese pořadatel
odpovědnost.
4) Zákazník bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu patří
alkohol, cigarety, drogy, pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou
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5)

6)

7)

8)

9)

tématikou a dále též notebooky, tablety, ipady a přenosné videopřehrávače a
televizní přijímače.
V průběhu tábora není doporučeno děti navštěvovat (návštěva může mj. vyvolat
následnou psychickou nepohodu dítěte). V případě návštěvy si pořadatel si
vyhrazuje právo umožnit kontakt dítěte výhradně s rodinnými příslušníky (kontakt
s kamarády, spolužáky apod. nebude v průběhu konání tábora z bezpečnostních a
provozních důvodů zprostředkován). Návštěvy však zakázat zcela nemůžeme
(dotazy rodičů typu „co tam asi provádějí, když jsou návštěvy zakázané“ apod.).
K dočasnému přerušení či ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně
v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného
souhlasu. Převzetí zodpovědnosti za dítě je nutno učinit písemně, a to podpisem
předloženého formuláře.
Zákazník nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně
či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních
nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zákazník zavazuje
vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu.
Zákazník bere na vědomí, že pořadatel je povinen archivovat přihlášky včetně
lékařských potvrzení po dobu 6 měsíců ode dne ukončení táborového pobytu –
dodané lékařské potvrzení tedy nelze po skončení pobytu vracet zákonným
zástupcům pro další použití.
Zákazník souhlasí s případným užitím fotografie svého dítěte v rámci propagace
tábora.

Článek 9: Závěrečná ujednání
1) Zákazník prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za
účastníka pobytu (dítě).
2) Zasláním řádně vyplněné přihlášky (elektronickým či korespondenčním) a
potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu
bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami.
3) Zákazník souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se
zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit pořadatele.
4) Pořadatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před
nepovolanými osobami.
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