VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AKCE SPARTA CAMP 2019
Přihláška
Dítě je na Sparta Camp 2019 (dále jen „kemp“) přihlášeno vyplněním a odesláním elektronického
formuláře. S odesláním přihlášky rodič resp. zákonný zástupce (dále také jen jako „rodič“) potvrzuje
souhlas s podmínkami i pravidly kempu, kterým rozumí a respektuje je. Nárok dítěte na účast na
kempu vzniká až po zaplacení účastnického poplatku. V období mezi přijetím přihlášky a zaplacením
je dítě na takzvané čekací listině.
Zrušení účasti na kempu:
Rodič má právo kdykoliv zrušit pobyt dítěte na kempu. Při zrušení účasti nebo při nenastoupení na
kemp se vrací zaplacená částka ponížená o následující storno poplatek:
Při zrušení účasti do 1. března 2019 činí storno poplatek 1 000 Kč.
Při zrušení účasti do 1. května 2019 činí storno poplatek 3 000 Kč.
Při zrušení účasti do 18. června 2019 činí storno poplatek 5 000 Kč.
Při zrušení účasti od 19. června 2019 do začátku kempu činí storno poplatek 10 000 Kč.
Při nenastoupení na kemp činí storno poplatek 10 000 Kč.
Stornovací poplatky budou odečítány od zaplacené ceny. Pokud nebyla záloha či cena uhrazena,
zavazuje se rodič uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.
Pořadatel (tj. společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s., IČ: 46356801, se sídlem Tř. Milady Horákové
1066/98, 170 00 Praha 7) si vyhrazuje právo zrušit účast dítěte na kempu, poruší-li vážným způsobem
zásady slušného jednání, nebude-li se řídit kempovým řádem nebo neuposlechne pokynů svého
vedoucího. V takovém případě nemá právo na vrácení účastnického poplatku.
Pokud účastník opustí kemp v jejím průběhu, nemá právo na vrácení účastnického poplatku.
Pořadatel kempu výslovně upozorňuje, že z důvodu charakteru akce nenese odpovědnost za ztráty
jakýkoliv věcí účastníka kempu, 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 poučili o striktním zákazu užívání jakýkoliv omamných látek.
Každý účastník kempu, resp. jeho zákonný zástupce, má právo na mimosoudní řešení sporu, který
v důsledku účasti účastníka kempu vznikne. Účastník kempu, resp. jeho zákonný zástupce 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 22. 6. 2018
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 ubytovacích nebo tréninkových prostor, a to ani do
nejbližšího okolí; vymezení areálu určí trenér na prvním setkání
- je zodpovědný za čistotu svého pokoje, který na konci akce předá ve stavu, jakém ho převzal

- se řídí kempovým řádem a dodržuje večerku, po které musí být ve svém pokoji připraven ke
spánku
- 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 nebo v době nočního klidu
- se řídí dalšími pravidly, které pořadatel akce v průběhu určí

