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SMLUVNÍ PODMÍNKY A PROHLÁŠENÍ 
 

1. Přihlášení dítěte na tábor 
Zákonný zástupce odesláním formuláře s přihláškou závazně potvrzuje zájem o pobyt svého dítěte na 
zvoleném táboře ve vybraném termínu a souhlasí s veškerými níže uvedenými ujednáními. 
 

2. Cena  
Cena tábora je konečná, není zatížená DPH a je sestavena převážně z následujících položek: 

 
• osobních nákladů pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora a ostatních  

zúčastněných zaměstnanců statku 
• nákladů na stravu 
• nákladů na výrobu a nákup pomůcek (výtvarné potřeby, učební pomůcky, hračky, materiál pro 

soutěže a hry atd.) 
• nákladů na odměny a ceny do soutěží a her 

 
3. Platba  

Cena za tábor je uhrazena bankovním převodem či on-line platbou po odeslání elektronické přihlášky. 
Platí se výhradně na bankovní účet pořadatele. Platba fakturou (zaměstnavatel, zdravotní pojišťovna 
atp.) je možná na vyžádání. 
 

4. Odstoupení od kupní smlouvy 
Uhrazení ceny tábora = vznik kupní smlouvy. Jelikož byla objednávka učiněna on-line, má kupující 
právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího vzniku bez udání důvodu, a to písemně na e-mailové 
adrese prodávajícího uvedené v záhlaví obchodních podmínek. Prodávající poté vrátí uhrazenou 
částku v plné výši zpět na účet kupujícího bez zbytečného odkladu. 
 

5. Zrušení pobytu: 
a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte): 
Objednaný příměstský tábor je možno zrušit elektronickou poštou na adrese adela@cernaovce.cz. 
Objednatel je povinen při zrušení pobytu zaplatit storno poplatek, jehož výše je stanovena takto: 

• v době delší než 30 dnů před konáním tábora 500 Kč z ceny tábora 
• 29 - 15 dnů před konáním tábora 50% z ceny tábora 
• 14 - 7 dnů před konáním tábora 80 % z ceny tábora 
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• v době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100% ceny 
• pokud bude pobyt dítěte prokazatelně zrušen z důvodu náhlého onemocnění dítěte nebo 

úrazu dítěte (po předložení lékařského potvrzení) je vrácena celá částka včetně zálohy při 
podání přihlášky 

b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora 
• bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu rodičů, poplatek za táborový 

pobyt se nevrací. 
• bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, 

které budou rodičům písemně prokázány, bude rodičům vrácena část ceny tábora po 
odečtení dosud vzniklých nákladů 

• bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, bude rodičům vrácena část ceny 
tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů včetně poplatků za stravu za celou plánovanou 
délku tábora 

• bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude rodičům vrácena část 
ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů 

• bude-li nutné tábor zrušit z důvodu vážné živelní události, bude rodičům vrácena část ceny 
tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů a nákladů souvisejících s přesunem dětí či 
evakuace dětí 

c) zrušení pobytu ze strany pořadatele (prodávajícího) či z důvodů vyšší moci 
• dojde-li ke zrušení tábora z důvodů vzniklých na straně prodávajícího, vrací se celá částka 
• dojde-li ke zrušení tábora z nařízení příslušných státních orgánů (např. při nepříznivé 

epidemiologické situaci), vrací se celá částka 
 

6. Prohlášení rodiče/zákonného zástupce 
Jsem si vědom/a možných rizik úrazu při táborových aktivitách zejména při ošetřování zvířat, jízdě na 
koni, voltižování a veškerých dalších činnostech a pohybu kolem zvířat. Tyto výše uvedené činnosti 
bude moje dítě provozovat na vlastní nebezpečí. Jsem seznámen/a a upozorněn/a na bezpečnostní 
pokyny s výše uvedenou činností související, zvláště pak na nutné použití bezpečnostní přilby a vhodné 
obuvi. Rizika v jezdeckém sportu se dají snížit dodržováním pokynů bezpečnosti, ale nedají se úplně 
vyloučit. 
Prohlašuji, že jsem uvedl/a všechny potřebné údaje, nezamlčel/a jsem žádné důležité skutečnosti, 
všechny uvedené údaje jsou pravdivé a jsem ochotný/á jejich úplnost a pravdivost na výzvu 
poskytovatele doložit.  
Prohlašuji, že dotyčné dítě je schopné účastnit se příměstského tábora a jsou mi známy dispozice a 
charakter areálu, kde tábor probíhá. Pro toto své rozhodnutí mám dostatek informací.  
Svým podpisem uděluji JK Černá ovce, povolení k fotografování dítěte v průběhu tábora a k 
případnému zveřejnění fotografií v internetových prezentacích, médiích nebo v tisku. Fotografie musí 
odpovídat zásadám etiky a dobrým mravům. 
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé. 
 
        
 
V Plzni dne 26. ledna 2021 
Adéla Čechová v.r. 


