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Všeobecné obchodní podmínky
Účastníci akce, přihlašování na akce, úhrada akce, storno podmínky, průběh akce

1. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro potřeby těchto všeobecných podmínek se o Společenství slunečnice, z.s. hovoří jako o pořadateli. O akci
objednávajícím zákonném zástupci dítěte jako o zákazníkovi. Přihlášené dítě na akci se označuje jako účastník. Akcí se
rozumí výlety, tábory a další plánované aktivity pořádané Společenstvím slunečnice, z.s.

2. ÚČASTNÍCI AKCE

Účastníkem akce se může stát pouze zdravotně způsobilá osoba, které splňuje věková a další kritéria určená
pořadatelem. Zdravotní způsobilost účastníka se dokládá posudkem praktického lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k
účasti na zotavovací akci..

3. PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCI

Přihlášku na akci je nutné vyplnit on-line na webových stránkách pořadatele www.tabor-slunecnice.cz. Přihlášky jsou
přijímány do naplnění kapacity akce. Pořadatel má právo umožnit přednostní přihlášení stálým zákazníkům a má právo
poskytovat slevy.

4. CENA A ÚHRADA AKCE

Cenu za akci se zákazník dozvídá již během podávání on-line přihlášky. Zobrazená cena již započítává nabízené slevy
a cena je konečná. Po odeslání on-line přihlášky jsou zákazníkovi e-mailem zaslány platební údaje (vždy platba
převodem na účet sdružení).
Pořadatel e-mailem potvrdí řádné uhrazení ceny akce. Pořadatel zákazníka e-mailem upozorní na případné prodlení
s úhradou sjednané ceny. Nedojde-li po upozornění k nápravě, přihláška je stornována. Pořadatel má právo požadovat
úhradu zálohy ve výši 20% - 30% z celkové ceny akce. Informace o výši zálohy je vždy uvedena v on-line přihlášce.

5. STORNO PODMÍNKY

5.1. zrušení účasti ze strany zákazníka před začátkem akce

Zákazník má právo na zrušení účasti účastníka kdykoliv před začátkem akce. Pořadatel má právo účtovat storno poplatek
za zrušenou účast. Výše storno poplatku závisí na počtu zbývajících dní od oznámení zrušené účasti do zahájení akce.
Zrušení účasti na akci zákazník oznamuje e-mailem na adresu spolku info@tabor-slunecnice.cz nebo
spolslunecnice@gmail.com.

U akce je stanovena výše zálohy Do zahájení akce zbývá Výše stornovacího poplatku

ANO

více než 30 dní je rovna výši zálohy

30 - 10 dní 50% celkové ceny

méně než 10 dní 100% celkové ceny

NE

více než 30 dní 25% celkové ceny

30 - 10 dní 50% celkové ceny

méně než 10 dní 100% celkové ceny
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5.2. předčasné ukončení účasti z vlastní vůle zákazníka v průběhu akce

Předčasné ukončení účasti na akci z vlastní vůle zákazníka nezakládá nárok na vrácení uhrazené ceny akce ani její části.
Pořadatel může z vlastní vůle přihlédnout k mimořádným okolnostem a po skončení akce a jejím vyúčtování vrátit část
uhrazené ceny.

5.3. zrušení akce ze strany pořadatele před začátkem akce

Pokud je akce zrušena z vnitřních důvodů pořadatele, nedostatku přihlášených účastníků nebo jiné vyšší moci, zavazuje
se pořadatel vrátit uhrazenou cenu zpět zákazníkovi v nejkratším možném termínu.

5.4. předčasné ukončení akce v mimořádných situacích (přírodní živly, epidemiologická situace apod.) nebo

z moci úřední

Pořadatel po ukončení akce uzavře vyúčtování a nevyužité prostředky rozdělí rovným dílem mezi zákazníky akce.
S ohledem na povahu mimořádné situace může pořadatel požadovat po zákazníkovi individuální odvoz účastníka z místa
konání akce.

6. PODMÍNKY V PRŮBĚHU AKCE

Účastník akce je povinen dodržovat řád akce a pokyny vedoucích týkající se bezpečnosti a zachování zdraví účastníků
akce. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky akce.
Pořadatel na svých akcích netoleruje alkohol, drogy, kouření, agresivní chování a šikanu. V případě nezvládnutelných
kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z akce.
Zákazník se zavazuje zajistit požadované vybavení na akci. V případě, že účastník nebude mít potřebné vybavení
s sebou, může pořadatel akce nezbytně nutné vybavení zakoupit a zákazníkovi předat k proplacení.

V Pardubicích dne 1. 9. 2021
MDDr. Ondřej Víšek


