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Všeobecné smluvní podmínky pro rybářský tábor spolku  

Dětský rybářský tábor z.s. 
 

Smluvní vztah mezi spolkem Dětský rybářský tábor z.s. a objednatelem se řídí ustanoveními Občanského 
zákoníku a je upraven těmito podmínkami. 

Smluvní strany 

- Spolek Dětský rybářský tábor z.s, IČ: 04243609, se sídlem Nouzov 12, 289 01 Chotěšice (dále jen 
"provozovatel") 
- Zákonný zástupce účastníka (dále jen "objednatel") 

Rozsah plnění 

Provozovatel poskytuje svoje služby účastníkům dětského rybářského tábora. Účastníkem rybářského tábora 
se rozumí osoba, která v roce nástupu dovrší věk 6 let a nepřekročí věk 17 let a její pobyt je podložen 
vyplněnou přihláškou a uhrazením stanovené ceny v souladu s pokyny provozovatele. Rozsah plnění 
zahrnuje zajištění programu, ubytování, stravování a dozor účastníka akce.  Z účasti dítěte na táboře 
nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.  

Vznik smluvního vztahu 

Smluvní vztah (smlouva) mezi objednatelem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti při současném 
splnění následujících čtyř bodů:  

1. Objednatel zašle vyplněnou přihlášku dítěte: 
a) na adresu provozovatele 
b) vyplní on-line formulář přihlášky na internetových stránkách provozovatele 
c) vyplněním a zasláním na emailovou adresu provozovatele 

2. Provozovatel potvrdí (e-mailem, písemně nebo telefonicky) objednateli přijetí přihlášky dítěte. 
3. Objednatel buď 

a) uhradí, ve lhůtě dle platebních podmínek (14 dnů), od potvrzení přihlášky celou částku 5. 600,- Kč, 
nebo zálohu 3. 000,- Kč na pobyt účastníka akce. V této lhůtě musí být částka připsána na účet 
provozovatele v souladu s potvrzením přihlášky a se správným variabilním symbolem (datum narození 
účastníka)  
nebo 
b) poskytne ve lhůtě 10 dnů od potvrzení přihlášky údaje pro fakturaci. Údaje poskytne vyplněním 
přihlášky, případně provozovatel obdrží ve stejné lhůtě objednávku organizace (zaměstnavatel jednoho z 
rodičů apod.) a současně bude dodržena splatnost faktury vystavené provozovatelem, na základě výše 
uvedených podkladů. 

4. Podpisem objednatele na přihlášce 

Účast na pobytu 

Účastník, který v průběhu tábora nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo nesplňuje 
podmínky pobytu, může být z akce vyloučen, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité 
služby a musí účastníka odvézt na svoje náklady. Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, 
kterou nevyužije účastník vlastní vinou. Provozovatel zodpovídá za organizaci činnosti.  
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Za škody způsobené účastníky zodpovídá objednatel. Jakékoli vážnější poškození inventáře provozovatele, 
popř. jiného zařízení v průběhu činnosti hradí objednatel. 

Odstoupení od smlouvy objednatelem 

Objednatel má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit. Provozovatel je povinen vrátit 
zaplacené částky, snížené o stornopoplatky, na účet objednatele, a to nejpozději do 30. 9. příslušného roku. 

Stornopoplatky  

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je provozovatel oprávněn účtovat stornopoplatky, 
jejichž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:  
 
- v době kratší 60 dnů před nástupem na pobyt ………………………………………50%  
- v době kratší 30 dnů před nástupem na pobyt    ………………………………........60%  
- v době kratší 7 dnů před nástupem na pobyt ......……………………………………80% 
- v případě nenastoupení k táborovému pobytu ……………………………………. 100% (možno sehnat za 
sebe náhradu) 

Neúčast na pobytu 

V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní akce nebo na ni vůbec nenastoupí, a přitom 
objednatel od smlouvy neodstoupí ještě před jejím zahájením nebo zruší účast až po jejím zahájení, nemá 
objednatel nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.  

Odstoupení od smlouvy provozovatelem 

Provozovatel může před započetím pobytu nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v následujících 
případech, za kterých objednateli přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky, vzniká mu však nárok 
na finanční kompenzaci: 

1. Účastník vážně narušuje průběh pobytu. 
2. V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování 

přihlášky). 
3. Účastník pobytu nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře nebo mu účast 

nedovoluje jeho zdravotní stav. 
4. Objednatel nedodá předepsanou dokumentaci účastníka pobytu, tj. platný posudek o zdravotní 

způsobilosti dítěte, kopii průkazu pojištěnce, případně nepodepíše čestné prohlášení (tzv. 
bezinfekčnost). 

5. Pokud není zaplacena ve lhůtě dle platebních podmínek celá částka za pobyt účastníka. 

Pojištění 

Pojištění účastníka je věcí objednatele, doporučujeme pojištění dětem uzavřít. Provozovatel jej 
nezajišťuje!!!! 

Náklady za ošetření a léčení 



Stránka 3 z 3 
 

Pokud provozovateli vzniknou náklady za převoz k ošetření, za ošetření poskytnuté třetí stranou, nebo 
zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka, je objednatel povinen je 
pořadateli uhradit. 

Náklady za ošetření poskytnuté zdravotníkem provozovatele nejsou objednateli účtovány (jsou součástí ceny 
za pobyt). 

Pořizování fotografií, audio a video záznamů 

Objednatel uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte během tábora a 
souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách provozovatele a s jejich použitím k 
propagačním účelům sdružení. 

Další ujednání 

a) Provozovatel výslovně upozorňuje, aby účastník nevozil na tábor mobilní telefon, jinou drahou elektroniku 
či vyšší finanční hotovost. Pokud účastník této výzvy neuposlechne, provozovatel ani ostatní vedoucí 
nenesou žádnou odpovědnost za případné poškození, zničení nebo ztrátu. 

b) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané věci patří alkohol, cigarety, drogy, útočné nože a jiné 
zbraně a dále též notebooky, tablety a jiné elektronické přístroje.  

c) Objednatel dává provozovateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě 
podezření na závažné porušení táborového řádu (krádež cizí věci, držení zakázaného vybavení – viz bod 
b).  

d) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti 
způsobí na vybavení tábora nebo jiném majetku. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto 
poškozené věci se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit během pobytu nebo po jeho ukončení.  

e) V průběhu pobytu není doporučeno děti navštěvovat. 

f) K ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na 
základě jím podepsaného písemného souhlasu. 

Závěrečná ustanovení 

Vyplněním a podpisem přihlášky bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. 
Objednatel stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje. 

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších dokumentů v souladu se zákonem 
č.101/2000 Sb. pro potřeby pořadatele. Provozovatel se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje třetí 
straně. 

 


