Fotbalový kemp SK Slavia Praha 2017
Všeobecné účastnické podmínky fotbalového kempu SK Slavia Praha 2017
1. Registrace
Vyplněním a odesláním registračního formuláře, který je považován za závaznou přihlášku
k účasti na kempu, se objednavatel zavazuje k účasti registrované osoby na Fotbalovém
kempu SK Slavia Praha 2017 (dále jen kemp), který je pořádán spolkem SK Slavia Praha –
fotbal mládež. Nedílnou součástí registračního formuláře jsou přílohy, které musí být
objednavatelem akceptovány. Tyto přílohy jsou následující:
1.
2.
3.
4.

Všeobecné účastnické podmínky
Pokyny k platbě
Řád kempu
Souhlas zákonného zástupce s obsahem všeobecných účastnických podmínek a řádu
kempu
5. Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti a lékařské zdravotní potvrzení
účastníka
Po vyplnění a odeslání registračního formuláře budou objednavateli tyto přílohy zaslány na
jím uvedenou emailovou adresu. Přílohy č. 4 a č. 5 musí účastník odevzdat při nástupu na
kemp, kterého se jinak nebude moci zúčastnit.
Přijetí odeslané přihlášky bude obratem potvrzeno objednavateli na uvedenou emailovou
adresu.
Počet míst na jeden turnus je omezen na 72 účastníků. Při vyšším zájmu se budou případná
uvolněná místa postupně obsazovat dle pořadí přihlášek náhradníků.

2. Placení účasti na kempu, odvolání účasti na kempu a stornopodmínky
Placení účasti na kempu
Pro zaplacení účasti na kempu je potřeba dodržet Pokyny k platbě, které obdrží objednatel
po vyplnění a odeslání registračního formuláře. Cena kempu s ubytováním je 8 500Kč a bez
ubytování 5 500Kč. Zálohu na kemp ve výši 2 000Kč je potřeba zaplatit do 5 pracovních dnů
od obdržení potvrzující emailové zprávy. Doplatek příslušné ceny za kemp je potřeba uhradit

do 30.4.2017. Nárok účastníka na účast na kempu vzniká až po zaplacení celé částky.
V případě nezaplacení zálohy do 5 pracovních dnů od obdržení potvrzující emailové zprávy se
přihláška účastníka ruší a místo je nabídnuto náhradníkovi dle pořadí přihlášek. V případě
nezaplacení doplatku na kemp do 30.4.2017 propadá účastníkovi jím již zaplacená záloha.
Odvolání účasti na kempu a stornopodmínky
Účastník může svoji účast na kempu kdykoliv odvolat, ale musí respektovat následující
stornopodmínky.
1. turnus: 2.7. – 8.7.2017
Při zrušení účasti do 19.6. 2017 činí storno poplatek 50% z uhrazené částky.
Při zrušení účasti do 26.6. 2017 činí storno poplatek 80% z uhrazené částky.
Při zrušení účasti po 27.6.2017 nebude účastníkovi vrácena žádná částka.
2. turnus: 9.7. – 15.7.2017
Při zrušení účasti do 26.6. 2017 činí storno poplatek 50% z uhrazené částky.
Při zrušení účasti do 3.7. 2017 činí storno poplatek 80% z uhrazené částky.
Při zrušení účasti po 4.7.2017 nebude účastníkovi vrácena žádná částka.
V případě nenastoupení účastníka na kemp z důvodu nemoci bude vrácení uhrazené částky
řešeno po individuální domluvě.
V případě porušení řádu kempu, neuposlechnutí pokynů trenérů a vedoucích kempu a
následném vyloučení účastníka nemá objednatel nárok na vrácení uhrazené částky .
Pokud opustí účastník kemp v jeho průběhu, nemá nárok na vrácení uhrazené částky.
Pořadatel kempu neručí za ztráty a poškození jakýkoliv věcí účastníka kempu, proto s sebou
nedoporučuje brát cenné předměty. Objednatel je plně zodpovědný za jakékoliv škody
způsobené účastníkem kempu.

3. Organizační náležitosti a bezpečnostní nařízení:
Podrobné informace o průběhu kempu objednatel obdrží nejpozději do jednoho týdne před
zahájením daného turnusu. Účastníci jsou povinni respektovat řád kempu a řídit se
bezpečnostními nařízeními v něm uvedenými, v opačném případě mohou být z probíhajícího
turnusu vyloučeni bez nároku na finanční náhradu.

4. Změny programu:
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv až do zahájení daného turnusu provést změny nebo
doplnění těchto všeobecných účastnických podmínek.

5. Důvěrnost informací:
Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné, budou použity výhradně za účelem
administrativního zpracování organizátorem a pro marketingové využití v rámci kempu a
jiných akcí organizátora a nebudou sdělovány třetím osobám.

6. Zpracování osobních údajů
Vyplněním a odesláním registračního formuláře na Fotbalový kemp SK Slavia Praha ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném
znění, objednatel uděluje občanskému sdružení výslovný souhlas ke zpracování vlastních
osobních údajů v rozsahu dat uvedených do formuláře, za účelem administrativního
zpracování a k zasílání nabídek bezprostředně spojených s projektem. Souhlas můžete odvolat
zasláním emailu na kemp@slavia.cz.
Účastník a jeho zákonný zástupce dávají odesláním přihlášky souhlas v souladu s ust. § 12
Občanského zákoníku v platném znění k využití své podobizny a obrazových snímků a
obrazových i zvukových záznamů týkajících se jejich osob pořízených pořadatelem kempu
v souvislosti s pořádáním kempu pro komerční účely na všech komunikačních médiích. Tento
souhlas uděluje účastník bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního
omezení.

7. Závěrečná ustanovení:
Práva a povinnosti se řídí ustanoveními obchodního, resp. občanského zákoníku dle českého
právního řádu. Případné spory příslušně řeší české soudy.
Objednatel souhlasí s těmito všeobecnými účastnickými podmínkami, zavazuje se je
respektovat a bere na vědomí, že jsou pro obě strany závazné.

