Tenisová-sportovní hala Hostivice, Sokolská ulice
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.1.2018
Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny služby v oblasti poskytování sportovních a
tělovýchovných služeb jako jsou:
• sportovní příměstské tábory
• další lektorská činnost a mimoškolní výchova
• další sportovní a tělovýchovná činnost
• pořádání sportovních akcí, promo akcí atd.
Pořadatel:
Tenisová škola Bendvik, Hostivice. Odpovědný zástupce: Michal Vecko, Michal Vecko – Bendvik, Na Petynce
30, 16900 Praha 6, IČ: 40843009
Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost v okamžiku zaplacení (hotovostní nebo bankovní převod)
ve prospěch nebo na účet pořadatele.
Účastníci smluvního vztahu
Účastníky smluvního vztahu mohou být jak fyzické tak právnické osoby na základě přihlášky zaslané na emailovou adresu: sport@sportpraha-hostivice.cz .
Cenové a platební podmínky
Pořadatel má nárok na zaplacení objednané služby nejpozději v den nástupu do kurzu, kempu, školení atd.
Obvykle se zaplacení a výše účastnického poplatku řídí danými cenami a termíny v propozicích k jednotlivým
kurzům, kempům, školením atd. viz. webové stránky www.sportpraha-hostivice.cz .
Práva a povinnosti účastníka smluvního vztahu
Účastník má právo na řádné poskytnutí zaplacených služeb včetně práva na kompletní informace o
programu, kempu, místě konání, kvalifikaci instruktorů a trenérů atd.
Účastník má právo na odstoupení z kurzu, kempu, školení atd., z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu.
Odstoupení se řídí dle storno poplatků viz. Práva a povinnosti pořadatele.
Účastník je povinen řídit se pokyny pořadatele a instruktorů, nezamlčet jakékoliv zdravotní a jiné komplikace,
které by mohly ohrozit zdraví jeho nebo dalších účastníků tábora.
Práva a povinnosti pořadatele
Pořadatel je povinen zajistit bezpečné a hygienicky odpovídající podmínky pro konání tábora.
Pořadatel je dále povinen zajistit odborně vyškolený personál (instruktoři, trenéři atd.), což je povinen doložit
na případnou výzvu účastníků.
Pořadatel má právo na zrušení kurzu, kempu, školení atd. přičemž účastníkovi kurzu náleží vrácení
zaplaceného poplatku v plné výši a to nejpozději do 5 dnů od termínu oznámení zrušení tábora. V případě
nového termínu má povinnost písemně (email) vyzvat účastníky, zda souhlasí s převodem účastnického
poplatku na jiný termín.
Pořadatel má právo na storno poplatky v případě odstoupení účastníka tábora a to ve výši viz.tabulka.
Doba před stanoveným termínem tábora
14 – 8 dnů
7 – 3 dny
1 – 2 dny

Výše storno poplatků v % ze zaplacené ceny
50%
75%
100%

Ostatní/Pojištění
Doporučujeme Vám sjednat pro Vaše dítě doplňkové pojištění, které zahrnuje: pojištění storno poplatku,
úrazu s následkem smrti nebo trvalé invalidity (do výše 100.000,- Kč), náhlého onemocnění, pojištění
zavazadel v důsledku odcizení ze zamčeného prostoru a pojištění nechtěně způsobené škody. Cena se
pohybuje okolo 160,-Kč/dítě a pobyt a lze jej sjednat u jakékoli komerční pojišťovny.
Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou volně ke stažení na webových stránkách www.sportprahahostivice.cz nebo volně dostupné na jakoukoliv výzvu účastníka tábora.
Odesláním přihlášky mnou vyplněnými osobními údaji v registračním formuláři výslovně prohlašuji, že
souhlasím se zpracováním mých poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze uživatelů
sloužící k marketingovým účelům firmě Michal Vecko – Bendvik se sídlem Na Petynce 30, 16900 Praha 6,IČ:
40843009, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů v platném znění. Dále souhlasím s tím, že fotografie z příměstských táborů budou
zveřejňovány na stránkách www.sportpraha-hostivice.cz, www.tenispraha.cz a facebooku Tenisové školy
Bendvik a Tenisové a sportovní haly Hostivice a na propagačních materiálech.

