Všeobecné a záväzné podmienky účasti na detských táboroch

Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah medzi objednávateľom (rodičom/zákonným zástupcom) na jednej strane
a dodávateľom (ďalej len OZ) na druhej strane vzniká prijatím vyplnenej elektronickej
prihlášky a zaplatení poplatku v plnej výške. Ak objednávateľ nezaplatí poplatok do
30.6.2016 zaslaná elektronická prihláška nebude záväzná.
Povinnosti a práva objednávateľa (rodiča)
Zaplatiť poplatok v plnej výške do stanoveného termínu. K úhrade poplatku nebude OZ
účastníka vyzývať. Objednávateľ je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré
úmyselne spôsobí jeho dieťa v tábore a to ešte počas jeho trvania.
Ak sa účastník (dieťa) nedostaví včas na miesto odchodu na výlet, OZ nemá voči nemu
žiadne povinnosti. Pri odchode na výlet autobus čaká max. 15 min. po stanovenom čase.
Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje vo všeobecných a záväzných
podmienkach. Ak vo všeobecných a záväzných podmienkach neuvedie všetky údaje,
účastník tábora nebude poistený z viny objednávateľa, ktorý tak nesie všetky následky
v prípade poistnej udalosti.
Povinnosti a práva OZ
OZ je povinné dodržať všetky podmienky uvedené vo Všeobecných a záväzných
podmienkach účasti na detských táboroch.
OZ si vyhradzuje právo neotvoriť denný letný tábor pri nedostatočnom počte
prihlásených účastníkov. Pri neotvorení tábora ponúkne OZ možnosť účasti na inom
turnuse, ak objednávateľ so zmenou nesúhlasí OZ mu vráti celú úhradu za tábor.
Ak objednávateľ do stanoveného termínu nezaplatí poplatok, OZ má právo odstúpiť od
všeobecných a záväzných podmienok pri dodržaní stornovacích podmienok.
V prípade opakovaného či hrubého porušenia táborového poriadku (alkohol, cigarety,
drogy, agresivita, neslušné správanie a pod. ) môže OZ predčasne ukončiť dieťaťu tábor.
Ak objednávateľ predčasne ukončí, alebo krátkodobo preruší pobyt dieťaťa
z akýchkoľvek dôvodov, má nárok na vrátanie čiastky za nevyčerpanú stravu.
Ochorenie detí v tábore
Pokiaľ dieťa ochorie infekčnou chorou alebo jeho ochorenie si vyžaduje ležať na lôžku
musí pobyt v tábore ukončiť.
Pri predčasnom ukončení pobytu z dôvodu ochorenia dieťaťa vznikne objednávateľovi
nárok na vrátenie čiastky 7 € za deň neúčasti v tábore, po dokladovaní vyjadrenia lekára
z vyššie uvedených dôvodov.

Odstúpenie od všeobecných a záväzných podmienok, storno poplatky
Ak sa objednávateľ rozhodne jednostranne od všeobecných a záväzných podmienok
odstúpiť, je povinný uhradiť OZ nasledovné zmluvné pokuty:
- najneskôr 5 dní pred nástupom - storno poplatok 20 % z ceny tábora pri predložení
dokladu od lekára, inak poplatok za tábor nebude vrátený.

Poistenie
Dieťa je v detskom tábore poistené pre prípad úrazu.
OZ ani jeho pracovníci organizujúci letný tábor nezodpovedajú za vreckové, ani osobné
veci detí (mobilné telefóny a pod. zariadenia, keď telefón majú pri sebe). Nie sú povinní
riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie. Stratené veci (v prípade ak sa nájdu) OZ
neposiela, objednávateľ si ich môže vyzdvihnúť v sídle OZ.
Záverečné ustanovenia
Objednávateľ sa zaslaním elektronickej prihlášky do stanoveného termínu a zaplatením
poplatku za denný letný tábor zaväzuje, že sú mu Všeobecné a záväzné podmienky známe,
rozumel im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

