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Fajn táborníci, z.s.
Všeobecné podmínky
Úplné znění ke dni 1.10.2017

Úvodní ustanovení

I.

a) Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí závazné přihlášky a upravují vzájemný vztah mezi
spolkem Fajn táborníci, z.s. (dále jen „spolek“), se sídlem Dobrovského 874/29, Ostrava, 702 00
a jednotlivci, jako účastníky (dále jen „účastník“) volnočasových aktivit pro děti a mládež, zejména
zotavovacích akcí pro děti, víkendových pobytových akcí a výletů (dále jen „akce“).

II.

Vznik smluvního vztahu

a) Smluvní vztah mezi spolkem a účastníkem akce, případně jeho zákonným zástupcem, vzniká na
základě vyplnění přihlášky na internetových stránkách spolku na adrese www.fajn-tabornici.cz nebo
podáním přihlášky na předepsaném formuláři a to k rukám pověřené osoby nebo zasláním na
adresu sídla spolku a dále zaplacením zálohy či plné ceny za akci.
b) Místo na akci je pro účastníka rezervováno do doby splatnosti zálohové faktury nebo dle domluvy
a následující den po uplynutí lhůty může být uvolněno dalším zájemcům.

III.

Účast na akci

a) Akce spolku se mohou účastnit všechny osoby, přičemž věkové omezení je určeno programem
akce a je uvedeno na přihlášce nebo na internetových stránkách spolku.
b) Účastníci do věku 18 let se mohou účastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

IV.

Povinnosti účastníka

a) Účastník akce, případně jeho zákonný zástupce, je povinen včas a pravdivě vyplnit přihlášku,
b) zaplatit zálohu, případně plnou cenu akce,
c) dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu s platným cestovním dokladem, popř. dalšími
požadovanými dokumenty,
d) předat včas všechny požadované doklady,
e) dodržovat tyto všeobecné podmínky, táborový řád na zotavovacích akcí pro děti a další obecně
závazné podmínky spolku.
f) V případě hrubého porušení těchto všeobecných podmínek, táborového řádu na zotavovacích akcí
pro děti, porušení platných zákonů, případně jiných závažných důvodů jako opakované zvlášť
nevhodné chování, může být účastník z akce vyloučen a to bez finanční náhrady, a převezen do
místa bydliště na své náklady nebo náklady zákonného zástupce.

V.

Cena za účast na akci a úhrada

a) Cena akce je kalkulována s ohledem na skutečnost, že spolek své činnosti nepořádá za účelem
zisku.
b) Plná cena akce, případně též výše zálohy, je uvedena na přihlášce a internetových stránkách spolku.
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c) Podkladem k platbě je faktura zaslaná zpravidla na e-mailovou adresu účastníka, případně
zákonného zástupce, není-li dohodnuto jinak.
d) Úhradu je možné provést na bankovní účet uvedený na internetových stránkách spolku nebo faktuře,
ve výjimečných případech po předchozí domluvě také v hotovosti.

VI.

Stornovací podmínky

a) Stornovací poplatek účtuje spolek při každém jednostranném zrušení smluvního vztahu ze strany
účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce ve výši:
i.
do 30 dnů před odjezdem - 30% z plné ceny akce,
ii.
29 - 15 dnů před odjezdem - 50% z plné ceny akce,
iii.
méně jak 14 dnů před odjezdem - 100% z plné ceny akce.
b) Poplatek není účtován:
i.
zajistí-li za sebe účastník náhradníka,
ii.
při vážné nemoci (nutno doložit potvrzení),
iii.
z důvodu nepředvídatelné skutečnosti jako živelná pohroma, karanténa,
iv.
úmrtí účastníka nebo blízkého rodinného příslušníka.

VII.

Změny sjednaných služeb

a) Spolek je oprávněn:
i.
zrušit akci nebo z vážných organizačních důvodů změnit dobu konání,
ii.
změnit program,
iii.
změnit způsob dopravy, ubytování, rozsah stravování nastanou-li okolnosti, které brání
poskytnout služby za sjednaných podmínek.
b) Spolek oznámí změny většího rozsahu účastníkovi, případně zákonnému zástupci, bez
zbytečného odkladu.
c) Účastník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny či zálohy a to bez
storno poplatků při:
i.
zrušení akce ze strany spolku,
ii.
přesunu termínu konání o více než 7 dnů,
iii.
zvýšení ceny o více než 15%.

VIII.

Reklamační podmínky

a) Spolek odpovídá za vady poskytovaných služeb v průběhu trvání akce, ke kterým se zavázal.
b) Účastníci, případně zákonní zástupci, jsou povinni reklamovat vady v plnění ihned po jejich
zjištění tak, aby bylo možno tyto vady odstranit.
c) Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

IX.

Závěrečná ustanovení

a) Platnost těchto všeobecných podmínek se vztahuje na akce pořádané spolkem jen tehdy, není-li
spolkem stanoven či předem písemně sjednán rozsah vzájemných práv a povinností jinak.
b) Záležitosti neupravené těmito všeobecnými podmínkami se řídí obecně platnými právními
předpisy.
c) Všeobecné podmínky nabývají platnosti ke dni 1.10.2017.
V Ostravě dne 1.10.2017.
Martin Carbol,
předseda členského výboru
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