
  

  

 

Obecné obchodní podmínky Sparta Camp  
 
Přihláška  
Dítě (dále také jako „účastník“) je na Sparta Camp (dále jen „kemp“) přihlášeno okamžikem 
odeslání elektronické přihlášky na webových stránkách www.sparta.cz a následného 
uhrazení ceny kempu. S odesláním přihlášky rodič, resp. zákonný zástupce (dále jen 
„rodič“) potvrzuje souhlas s podmínkami a pravidly kempu, se kterými se seznámil, rozumí 
jim a respektuje je. Nárok účastníka na účast na kempu vzniká až po připsání příslušné 
částky na bankovní účet pořadatele kempu, kterým je společnost AC Sparta Praha fotbal, 
a.s., se sídlem Tř. Milady Horákové 1066/98, 170 00 Praha 7, IČ: 46356801, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2276 (dále jen 
„pořadatel“). 
 
Poplatek za účast na kempu je 4	900,-Kč vč. DPH. 
 
Zrušení účasti na kempu 
Rodič má právo kdykoliv zrušit pobyt účastníka na kempu, a to bez uvedení důvodu. Rodič 
je povinen tuto skutečnost včas oznámit pořadateli prostřednictvím e-mailu na adresu 
camp@sparta.cz. Při zrušení účasti nebo při nenastoupení na kemp se vrací uhrazená 
částka snížená o následující storno poplatek: 

• při zrušení účasti více než 30 dní před začátkem kempu činí storno poplatek 0 Kč; 
• při zrušení účasti méně než 30 dní před začátkem kempu činí storno poplatek 50 % 

z	ceny kempu, tj. 2	450 Kč; 
• při zrušení účasti méně než 10 dní před začátkem kempu a nenastoupení na kemp 

činí storno poplatek 100% ceny kempu, tj. 4900 Kč. 
Storno poplatky budou odečítány od zaplacené ceny a budou vráceny na účet, ze kterého 
byla provedena platba nejpozději do 21 dní od provedení storna. 
 
Organizační změny 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín a místo konání kempu z organizačních a 
provozně-technických důvodů. Všichni účastníci, resp. rodiče budou v takovém případě o 
změně neprodleně informováni. Pořadatel si dále vyhrazuje právo v případě nutnosti, 
zejména v případech souvisejících s opatřeními a omezeními zabraňujícími šíření nemoci 
COVID-19, ať už přijatými pořadatelem nebo příslušnými orgány veřejné moci, změnit termín 
konání kempu. V případě, že se kemp nebude moci z výše uvedených důvodů uskutečnit 
ani v náhradním termínu nebo že náhradní termín nebude účastníkovi, resp. rodiči 
vyhovovat, pořadatel vrátí rodičům částku odpovídajíc ceně kempu.   
 
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit účast účastníka na kempu, poruší-li vážným způsobem 
zásady slušného jednání, nebude-li se řídit řádem kempu nebo neuposlechne pokynů 
svého vedoucího či trenéra. V takovém případě nemá rodič právo na vrácení ceny kempu.  
 
Pokud účastník opustí kemp v jeho průběhu, nemá právo na vrácení ceny kempu. Pořadatel 
kempu výslovně upozorňuje, že z důvodu charakteru akce nenese odpovědnost za ztráty 
jakýchkoliv věcí účastníka, proto s sebou nedoporučuje brát cenné předměty. Rodiče jsou 



  

  

plně odpovědní za jakékoliv úmyslné ztráty a škody způsobené jejich dětmi. Rodiče své 
děti před odjezdem poučí o zákazu užívání jakýchkoliv omamných látek.  
 
Každý rodič má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku účasti dítěte na kempu 
vznikne. Rodič je oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení 
spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992 Sb. o 
ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, 
www.adr.coi.cz.  
 
Vydáno v Praze dne 28. 1. 2022 
 
 
Řád kempu 
Rodiče zodpovídají za to, že účastník přijede na akci řádně poučen tímto dokumentem.  
Každý účastník kempu:  
• bude respektovat zásady slušného chování a jednání jak k vedoucím a trenérům, tak k 

ostatním účastníkům akce  
• bude po celou dobu trvání akce respektovat pokyny vedoucích a trenérů a řídit se jimi  
• se nesmí bez vědomí vedoucího vzdálit z tréninkových prostor, a to ani do nejbližšího 

okolí; vymezení areálu určí vedoucí nebo trenér na prvním setkání  
• nahlásí jakýkoliv úraz či zdravotní potíže vedoucímu, trenérovi či zdravotníkovi akce  
• respektuje zákaz požívání jakýchkoliv omamných či psychotropních látek  
• respektuje zákaz používání ohně  
• respektuje zákaz používání mobilního telefonu v době programu 
• se řídí dalšími pravidly, které pořadatel, resp. oprávněné osoby akce v průběhu určí 
• Rodiče při prvním setkání s vedoucími poskytnou seznam osob oprávněných 

vyzvednout účastníka z kempu; vedoucí a trenéři jsou povinni se tímto seznamem řídit 
a předat účastníka kempu pouze osobám v tomto seznamu uvedeném.  

 


