
 

 

 

Království her a poznání, Bílovec 2015 

Smluvní podmínky 

 

1. Vznik smluvního vztahu 

Smluvní vztah vzniká mezi provozovatelem a objednavatelem na základě vyplněné přihlášky 

ve všech bodech a uhrazením ceny pobytu v plné výši. Přihláška musí být vyplněna ve všech 

bodech a podepsána účastníkem a alespoň jedním zákonným zástupcem. 

2. Rozsah služeb 

Účastníci budou ubytování v DDM při Gymnáziu M. Koperníka, Bílovec, p. o. Pokoje jsou 

vybaveny postelemi včetně lůžkovin a povlečení. Stravování je zajištěno ve školní jídelně při 

Gymnáziu M. Koperníka, Bílovec, p. o. Po celou dobu akce na nezletilé účastníky bude 

dohlížet odborný pedagogický dozor včetně zdravotníka. Tematická náplň se shoduje 

s programem. Změna programu je vyhrazena pořadateli. 

3. Nástup účastníků a zdravotní dokumentace 

Dnem nástupu účastníků se rozumí pondělí 6. 7. 2015 a to v 14,00 – 16,00 hod. Při nástupu 

účastnící odevzdají potvrzené Potvrzení o bezinfekčnosti, bez kterého se nemohou zúčastnit 

akce. Tento tiskopis obdrží účastníci s programem a bude k dispozici na http://www.gmk.cz. 

Pobyt účastníků končí v neděli 12. 7. 2015 a dítě je nutné vyzvednout v tento den od 12,00 do 

14,00 hod. 

4. Přihlášení a platební podmínky 

Účastník je přihlášen na akci doručením řádně vyplněné a objednavatelem podepsané 

přihlášky. Pořadatel si vyhrazuje právo o přijetí účastníka na akci dle vlastního uvážení. Tuto 

přihlášku lze zaslat buď oskenovanou elektronicky na ttaborsky@gmk.cz nebo poštou na 

adresu Tomáš Táborský, GMK Bílovec, třída 17. listopadu 526, 74301 Bílovec. Objednavateli 

tak vzniká povinnost zaplatit poplatek za akci. Platba bude provedena na účet školy číslo 

3000436801/0100 do 14 dní od potvrzení přijetí přihlášky. Identifikace platby bude 

provedena na základě variabilního symbolu. Jako variabilní symbol uveďte datum narození 

účastníka ve formátu DDMMRRRR. (Je-li účastník narozen 1. 7. 2002, pak uveďte variabilní 

symbol ve tvaru 01072002). Pokud nebyl za účastníka zaplacen poplatek, vyhrazuje si 

pořadatel dát přednost jinému zájemci, který zaplatil dříve. O této skutečnosti informuje 

pořadatel objednavatele a vztah mezi nimi se považuje za skončený. 



5. Výše smluvní pokuty    

Výše smluvní pokuty se stanoví v závislosti na době účinku odstoupení od smlouvy nebo 

zrušení smlouvy před začátkem čerpání služby takto: 

a) více než 1 měsíc: 30 % z celkové ceny (v případě zajištění náhrady bez poplatku); 

b) 30 dnů až 15 dnů: 50 % z celkové ceny (v případě zajištění náhrady bez poplatku); 

c) 14 dnů a méně: 100 % z celkové ceny (v případě zajištění náhrady bez poplatku). 

 

6. Vyloučení účastníka 

Pořadatel se vyhrazuje právo vyloučit účastníka z akce, který hrubým způsobem narušil 

průběh akce (nedodržování pokynů pořadatele, přenášení či požití alkoholických nápojů nebo 

návykových a psychotropních látek, krádež, šikana, ničení majetku, apod.). V případě 

vyloučení je objednavatel povinen neprodleně odvézt účastníka na vlastní náklady. 

Objednavateli se neposkytuje v tomto konkrétním případě finanční náhrada za předčasné 

ukončení pobytu. 

7. Reklamace  

Objednavatel má právo na reklamaci v případě, že nebyly splněny objednané služby. 

Objednavatel uplatní reklamaci v průběhu nebo ihned po skončení. Provozovatel je povinen 

vyřídit reklamaci do 2 měsíců od písemného převzetí reklamace.  

8. Závěrečná ustanovení 

Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23. 3. 2015. 

 

Mgr. Tomáš Táborský, v.r. 

 


