Podmínky pro účast na letních příměstských táborech
realizovaných jazykovou školou ELITE
1)

Provozovatel

jazykové

školy

ELITE

b) Pokud však rodič uhradil kurzovné benefitními poukázkami, benefitními platebními
kartami typu EDENRED BENEFITS, SODEXO FLEXIPASS nebo BENEFIT PLUS
CARD, prostřednictvím kafeterií nebo dárkového poukazu JŠ ELITE, bude mu
ze strany JŠ ELITE vystaven voucher na čerpání služeb v nominální hodnotě kurzu,
s platností na 6 měsíců od data vystavení. V případě úhrady kurzovného touto
formou, nemá rodič nárok na vrácení a vyplacení kurzovného ve finanční podobě.
V tomto
případě
není
účtován
žádný
další
storno
poplatek.
Odstoupení
od
smluvního
vztahu
po
datu
zahájení
kurzu:
a) Pokud se rodič rozhodne ukončit účast svého dítěte na daném táboře po datu jeho
zahájení, činí výše storno poplatku 100% z celkové ceny kurzovného, a to bez
ohledu
na
to,
jakou
formou
bylo
kurzovné
uhrazeno.
b) Za předpokladu, že by došlo k nucenému ukončení účasti účastníka na daném
příměstském táboře ze zdravotních důvodů, bude rodiči účtován storno poplatek ve
výši 70% ze zaplaceného kurzovného. V takovémto případě je rodič povinen
předložit JŠ ELITE potvrzení od lékaře. V případě, že potvrzení od lékaře nebude JŠ
ELITE předloženo, činí výše storno poplatku 100% z výše zaplaceného kurzovného.

Provozovatelem jazykové školy ELITE je Ing Zita Hlaváčková, se sídlem v Benešově,
Hráského 2128, IČO: 08217378, která poskytuje služby spojené s jazykovým a dalším
vzděláváním a je garant kvality poskytovaných služeb ( dále jen „JŠ ELITE“ ).

2)

Vznik

smluvního

vztahu

a

přihláška

na

příměstský tábor

a) Smluvní vztah mezi JŠ ELITE a zákonným zástupcem ( dále jen „rodič“ ) účastníka
vzniká na základě přihlášení do vybraného tábora, ve vybraném termínu. Přihlášení
může být provedeno on-line na www.jazykovka-elite.cz, telefonicky nebo e-mailem.
b) Rodič je povinen pravdivě, úplně a zřetelně uvést veškeré informace, které JŠ
ELITE požaduje, zejména pak informace o zdravotním stavu účastníka tábora. Pokud
dojde k jakékoli změně v požadovaných informacích, je rodič povinen neprodleně
informovat JŠ ELITE o veškerých změnách, které by mohly mít vliv na průběh a účast
daného
účastníka
ve
vybraném
příměstském
táboře.
c) Přihlášení na příměstský tábor je nezávazné a rodič může odstoupit od smluvního
vztahu do okamžiku uhrazení kurzovného, a to bez storno poplatků. Pokud se
rozhodne odstoupit od smlouvy po uhrazení kurzovného, bude mu účtován storno
poplatek
dle
pravidel
uvedených
v bodě
4.
d) Rodič je povinen uvést kontaktní údaje nejen na sebe, ale ve vlastním zájmu také
na další osoby, s nimiž by mohl řešit případné nouzové situace, především pak situace
vzniklé
s vyzvedáváním
dě t í
z t á b or a.

3)

Úhra da

5)

kurzovného

Rodič spolu s přihlášením zvolí i způsob úhrady kurzovného, a to je možné provést:
bezhotovostním
platebním
příkazem,
na
základě
faktury
- prostřednictvím benefitních poukázek či internetových benefitních programů
- v hotovosti na místě nebo platební kartou VISA, MASTERCARD, MAESTRO,
AMERICAN EXPRESS nebo bnefitními platebními kartami EDENRED BENEFITS,
SODEXO FLEXIPASS CARD, BENEFIT PLUS CARD. Tento způsob úhrady může
být proveden pouze po předchozím odsouhlasení ze strany JŠ ELITE
dárkovým
poukazem
JŠ
ELITE
a)
Úhrada
převodem
na
účet,
na
základě
faktury:
Pokud zbývá do data zahájení tábora více jak 30 kalendářních dnů, činí splatnost
faktury, na jejímž základě bude kurzovné uhrazeno, 14 dní, a pokud zbývá do data
zahájení kurzu méně jak 30 kalendářních dnů, upraví JŠ ELITE splatnost faktury
individuálně, v závislosti na čase, který do data zahájení tábora zbývá. Místo na táboře
je účastníkovi rezervováno po dobu splatnosti faktury, a během ní by mělo uhrazené
kurzovné. Pokud nebude faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je automaticky
stornována a místo v táboře nabídnuto dalšímu zájemci. Pokud potřebuje rodič
prodloužit splatnost faktury, ve vlastním zájmu o této skutečnosti informuje JŠ ELITE,
která dle možností a volných kapacit buď rodiči vyhoví či nikoli. Rodič bere na vědomí,
že případným neuhrazením faktury bez předchozího kontaktování JŠ ELITE, se
vystavuje riziku, že další jeho přihláška, a to do jakéhokoli kurzu, již nebude
akceptována
a
bude
automaticky
zamítnuta.
b) Úhrada benefitními poukázkami či internetovými benefitními programy:
JŠ ELITE přijímá benefitní poukázky a je partnerem všech českých společností
poskytujících různé typy benefitů. Seznam všech partnerů, s nimiž JŠ ELITE
spolupracuje, najdete na webu www.jazykovka-elite.cz. Pokud má rodič zájem uhradit
kurzovné tištěnými benefitními poukázkami, je povinen se do 7 dnů osobně dostavit na
benešovskou nebo vlašimskou pobočku JŠ ELITE a provést úhradu
na místě. Rodič je v tomto případě povinen sjednat si s JŠ ELITE termín návštěvy
předem. Při odevzdání poukázek obdrží rodič doklad o zaplacení kurzovného,
který je rovněž považován za závaznou rezervaci místa na táboře. Pokud bude rodič
provádět úhradu prostřednictvím internetových benefitních portálů ( dále jen jako
„kafetérie“ ), je povinen postupovat dle instrukcí dané kafetérie. Rodič je povinen zvolit
tábor v nominální hodnot poukázek nebo částky k čerpání v dané kafeterii. Pokud bude
hodnota tábora vyšší než hodnota tištěných poukázek, je povinen doplatit rozdíl mezi
hodnotou poukázek a výší kurzovného. Pokud je hodnota tábora nižší než hodnota
poukázek či částky k čerpání v dané kafeterii, JŠ ELITE nevrací rozdíl v ceně, ani tento
rozdíl
nelze
nárokovat
jakoukoli
jinou
formou.
c)
Úhrada
dárkovým
voucherem
JŠ
ELITE:
Každý voucher vydaný JŠ ELITE je opatřen unikátním kódem, který slouží k jeho
uplatnění, a tím pádem jej nemusí rodič předkládat v jeho fyzické podobě. Rodič
je povinen sdělit JŠ ELITE tento kód již při vyplňování přihlášky do vybraného tábora.
Pokud je rodič držitelem voucheru vystaveného na určitou finanční částku, je povinen
vybrat kurz v hodnotě voucher.V případě, že vybere kurz, jehož hodnota je vyšší než
hodnota voucheru, je povinen doplatit rozdíl. V opačném případě bere rodič
na vědomí, že vybere-li tábor v hodnotě nižší, nelze požadovat po JŠ ELITE vyplacení
rozdílu
mezi
hodnotou
kurzovného
a
voucheru.
d) Úhrada v hotovosti a platebními kartami VISA, MASTERCARD, MAESTRO,
AMERICAN
EXPRESS
nebo
benefitními
platebními
kartami:
Tento typ úhrady je třeba mít vždy předem schválený od JŠ ELITE, a je nutné osobně
navštívit některou JŠ ELITE, za účelem realizace platby. Rodič je v tomto případě
povinen sjednat si s JŠ ELITE předem termín své návštěvy. Úhradu
je možné provést rovněž prostřednictvím APPLE PAY nebo G PAY.

4)

Storno

Povinnosti

rodiče

před

zahájením

příměstského

tábora

a) Před datem nástupu účastníka na daný příměstský tábor je rodič povinen zajistit
kopii průkazu zdravotní pojišťovny účastníka a potvrzení o bezinfekčnosti vydané a
potvrzené praktickým lékařem, ne starší jak 2 týdny před datem zahájení tábora.
Rodič bere na vědomí, že pokud nezajistí účastníkovi tábora tyto požadované
dokumenty a nedodá je JŠ ELITE v den zahájení tábora, nebude účastník na tábor
přijat, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci za tento zmeškaný den, popř. další
zmeškané
dny,
dokud
výše
uvedené
dokumenty
rodič
nezajistí.
b) Pokud by nastaly jakékoli změny, které by mohly ovlivnit nebo by mohly mít vliv na
účastníka v průběhu konání tábora, je rodič povinen každou takovou zjištěnou
změnu nahlásit JŠ ELITE, a to bez zbytečného odkladu. Za předpokladu, že JŠ
ELITE nebude včas ze strany rodiče o takovýchto změnách či jiných skutečnostech
informována, zříká se jakékoli odpovědnosti za škody a následky způsobené
v důsledku
neposkytnutí
požadovaných
informací
ze
strany
rodiče.
c) Rodič je povinen zajistit účastníkovi tábora veškeré požadované pomůcky,
zejména však vytištění učebních materiálů, které budou na táboře potřeba. Takové
materiály budou rodiči zaslány e-mailem, přes server úschovna.cz, pokud není
uvedeno jinak. Pokud budou požadovány ještě další pomůcky nebo vybavení, které
by měl mít každý účastník své vlastní, bude jeho seznam poskytnut rodiči
v dostatečném
časovém
předstihu.
d) Spolu s přihlášením je rodič povinen sdělit JŠ ELITE, zda bude účastník tábora po
jeho skončení odcházet vždy sám nebo zda jej bude vyzvedávat jiná osoba. Taková
osoba musí být vždy starší 18 let; nezletilé osobně účastníka tábora JŠ ELITE
nevydá. Rodič poskytne seznam oprávněných osob k vyzvedávání účastníka, vč.
jejich jmen a telefonních čísel. Za předpokladu, že účastník tábora bude po jeho
skončení odcházet sám, bez doprovodu, přebírá rodič po skončení tábora, tj. po
16:00
hodině
plnou
odpovědnost
za
účastníka.

6) Povinnosti rodiče , JŠ ELITE a účastníka po zahájení tábora
a) Program vybraného příměstského tábora je vždy zveřejněn na webových
stránkách JŠ ELITE, tj. www.jazykovka-elite.cz a rodič má možnost se s ním
seznámit ještě před podáním přihlášky na vybraný tábor. Pro rodiče i účastníka
tábora je tento program závazný a oba jsou povinni se jím řídit a respektovat jej.
b) JŠ ELITE si vyhrazuje právo na změnu či úpravu programu, a to kdykoli po dobu
konání tábora. O jakékoli změně budou účastníci i jejich rodiče včas informováni a
jsou
povinni
se
takovéto
změně
podřídit
a
respektovat
ji.
c) Konec každého dne příměstského tábora je vždy v 16:00 a odchod účastníků je
max. do 16:30 hodin. Pokud rodič uvedl, že bude účastníka z tábora vyzvedávat
nebo jej bude vyzvedávat jiná, jím pověřená osoba, je rodič povinen zajistit, aby
účastník opustil tábor nejdéle do uvedeného času, tj. do 16:30 hodin. Rodič bere na
vědomí, že dále bude probíhat v prostorách jazykové školy již běžná výuka a JŠ
ELITE tak nemá možnost se o účastníka, kterého dosud nikdo nevyzvedl, postarat.
V takovémto případě pak účastníka tábora vyzve k samostatnému odchodu a po
opuštění prostor JŠ ELITE a po uplynutí výše uvedeného času přebírá odpovědnost
za
účastníka
jeho
rodič.
d) Rodič odpovídá za řádnou docházku účastníka na příměstský tábor. Za
předpokladu, že účastník nedorazí v některý den v době konání tábora, bude o této
skutečnosti rodič ze strany JŠ ELITE uvědomen, za to písemnou formou, jestliže JŠ
ELITE nedostane předem ze strany rodiče písemnou omluvenku. Rodič má rovněž
právo
na
předložení
evidence
docházky
účastníka
na
tábor.
e) JŠ ELITE si vyhrazuje právo na zrušení konání tábora v daný den nebo dny, a ze
závažných důvodů, jako je nemoc či jiné okolnosti, které by bránily
bezproblémovému a klidnému průběhu konání tábora. O této skutečnosti budou
rodiče informováni ihned, bez zbytečného odkladu, spolu s návrhem náhradního
termínu
konání,
event.
případné
kompenzace.
f) Účastník je povinen dbát a respektovat pokyny lektora a další osoby, která se
podílí na realizaci příměstského tábora. Pokud nebude účastník pokyny oprávněných
osob respektovat, bude svým chováním narušovat bezproblémový průběh tábora,
např.
neustálým
vyrušováním
a
dalším
nevhodným
chováním,

podmínky

Odstoupení
od
smluvního
vztahu
před
datem
zahájení
tábora:
a) Pokud rodič odstoupí od smluvního vztahu tím, že zruší účast dítěte na vybraném
táboře před datem jeho zahájení, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny
zaplaceného kurzovného. Tento storno poplatek platí za předpokladu, že rodič uhradil
kurzovné převodem na účet, v hotovosti nebo platební kartou. V takovémto případě
bude vráceno rodiči zbývající kurzovného, po odečtení storno poplatku na jím zadaný
účet, a to do 14 dnů od data podání žádosti o navrácení kurzovného.

1

bude o této skutečnosti nejprve vyrozuměn rodič účastníka, a to písemnou formou.
V takovémto případě je rodič povinen ve spolupráci s JŠ ELITE spolupracovat
a vynaložit maximální úsilí pro sjednání nápravy. Rodič také bere na vědomí,
že součástí vybavení výukových prostor JŠ ELITE jsou kamery poskytující záznam
výhradně pro účely JŠ ELITE. V krajním případě má rodič právo požadovat po JŠ
ELITE poskytnutí takového záznamu. Za předpokladu, že rodič nápravu nesjedná
a účastník bude nadále pokračovat ve svém nevhodném chování navzdory
napomínání ze strany oprávněné osoby JŠ ELITE, je JŠ ELITE oprávněna ukončit
účastníkovu účast v daném táboře, a to s okamžitou platností, bez nároku
na
jakoukoli
kompenzaci,
ve
finanční
či
jiné
podobě.

7)

Omluva

absencí

a

zmeškané

b) JŠ ELITE si vyhrazuje právo na odstoupení od smluvního vztahu s okamžitou
platností a bez nároku na jakoukoli kompenzaci v případě, že účastník tábora
neuposlechne nebo nerespektuje pokyny oprávněné osoby, opakovaně tak narušuje
bezproblémový a klidný průběh tábora, ohrožuje svým jednáním bezpečnost, zdraví
a majetek svůj, ostatních účastníků tábora nebo zaměstnanců JŠ ELITE. Dále je JŠ
ELITE oprávněna odstoupit od smluvního vztahu za předpokladu, že v důsledku
nevhodného chování byli upozornění rodiče účastníka, a přesto nedošlo k žádné
nápravě nebo rodiče neposkytují v takovém případě dostatečnou součinnost nebo se
snaží danou situaci zlehčovat či jinak bagatelizovat. V takovémto případě JŠ ELITE
ukončí s rodiči smluvní vztah s okamžitou platností, bez nároku na jakoukoli
kompenzaci ve finanční či jiné podobě. V tomto případě je vyloučeno vymáhání
navrácení
kurzovného
právní
cestou.
c) JŠ ELITE si vyhrazuje právo na odstoupení od smluvního vztahu s rodičem, který
v minulosti se sám přihlásil do některého z kurzů nebo přihlásil jiného nezletilého
studenta, avšak nedošlo k úhradě kurzovného, aniž by se snažil JŠ ELITE jakkoli
kontaktovat či nereagoval na její výzvy. Tato skutečnost bude rodiči sdělena po
přijetí jeho přihlášky, a to do jakéhokoli kurzu, ne jenom na příměstský tábor.
d) Postup při stížnosti na průběh tábora ( reklamace ) je stanoven reklamačním
řádem JŠ ELITE, který tvoří nedílnou součást těchto podmínek pro účast na letních
příměstských táborech. JŠ ELITE jej zašle na vyžádání rodiči e-mailem.

hodiny

a) Rodič je povinen zajistit řádnou docházku účastníka v jednotlivé dny konání
vybraného
tábora,
a
to
po
celou
dobu
jeho
konání.
b) Pokud se účastník nebude moci některého dne nebo dní konání tábora zúčastnit,
zašle rodič písemnou omluvu, a to formou SMS nebo e-mailem. Vyloučeno rovněž
není ani využití mobilních aplikací, např. Whatsapp, Viber, Messenger.
c) Budete-li rodič či jiná okolnost vyžadovat, aby účastník opustil tábor před 16:00
hodinou, tj. dříve než je jeho oficiální konec, bude účastník propuštěn dříve pouze za
předpokladu předložení písemné žádosti ze strany rodiče, který v takovém případě
přebírá
za
účastníka
plnou
odpovědnost.
d) JŠ ELITE nenese žádnou odpovědnost za neúčast účastníka v některé dny
konání tábora a neposkytuje za ně žádnou kompenzaci ve finanční či jiné podobě.

8)

11) Ochrana osobních údajů a souhlas se zasíláním reklamních
sdělení
a
zveřejněním
fotografií
na
sociálních
sítích
a) Ochrana osobních údajů zákonného zástupce a studenta, který je fyzickou
osobou, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
b) Zákonný zástupce studenta tímto souhlasí se zpracováním svých osobních údajů
provozovatelem JŠ ELITE, tj. svého jména a příjmení, adresy, telefonního čísla, emailu, popř. data narození ( u vybraných kurzů ). Dále jen jako „osobní údaje“.
c) Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem
plnění závazků provozovatele JŠ ELITE, pro účely zasílání obchodních sdělení, a
pro jiné marketingové účely. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou.
Osobní údaje budou zpracovávány elektronickou nebo písemnou formou,
automatizovaně nebo neautomatizovaně.
d) Provozovatel JŠ ELITE se zavazuje uchovávat osobní údaje zákonného zástupce
v tajnosti, a zároveň prohlašuje, že je bez předchozího písemného souhlasu
studenta nebude poskytovat třetím osobám.
e) Zákonný zástupce je povinen při své přihlášce do vybraného kurzu uvést pravdivé
osobní údaje, a případnou změnu svých osobních údajů JŠ ELITE bez zbytečného
odkladu nahlásit. Zákonný zástupce je také povinen před odesláním přihlášky
provést kontrolu jím zadaných osobních údajů; pokud odešle přihlášku s chybnými
údaji, ve vlastním zájmu a co nejdříve kontaktuje JŠ ELITE za účelem provedení
opravy. Pokud zákonný zástupce včas nenahlásí JŠ ELITE změnu svých osobních
údajů nebo chybu při zadávání osobních údajů do přihlášky, JŠ ELITE se zříká
odpovědnosti za způsobené škody, které zákonnému zástupci vznikly v důsledku
jeho opomenutí. V tomto případě není zákonný zástupce oprávněn po JŠ ELITE
požadovat
jakoukoli
kompenzaci
ve
finanční,
ani
jiné
podobě.
f) Zákonný zástupce prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a že
je JŠ ELITE poskytl dobrovolně. Zákonný zástupce také prohlašuje, že byl
seznámen s tím, že může kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
odvolat, a to písemnou formou.
g) Pokud se zákonný zástupce domnívá, že s jeho osobními údaji je nakládáno v
rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména, jsou-li
jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich zpracování, má právo:
na
podání
vysvětlení
ze
strany
JŠ
ELITE;
- požádat, aby provozovatel JŠ ELITE neprodleně odstranil takovou skutečnost:
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. Bude-li žádost zákonného zástupce shledána oprávněnou, je
provozovatel JŠ ELITE povinen neprodleně odstranit nastalou skutečnost. Nevyhovíli provozovatel JŠ ELITE žádosti zákonného zástupce, je zákonný zástupce
oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není
dotčeno právo zákonného zástupce obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
přímo.
h) Požádá-li zákonný zástupce o informaci týkající se zpracování jeho osobních
údajů, je provozovatel JŠ ELITE povinen jeho žádosti vyhovět, a tuto informaci mu
bez zbytečného odkladu předat v písemné podobě. Provozovatel JŠ ELITE je
oprávněn požadovat po zákonném zástupci přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady
nezbytné
na
poskytnutí
informace.
i) Rodič tímto uděluje JŠ ELITE souhlas se zveřejněním fotografií pořízených
v průběhu konání příměstského tábora, k jejich zveřejnění na sociální síti Facebook,
kam budou umístěny fotografie z daného dne nebo jako celek, po skončení daného
příměstského
tábora.

Odpovědnost

a) JŠ ELITE prohlašuje, že veškeré prostory, které využívá nebo bude využívat
k realizaci příměstských táborů jsou a budou v naprostém souladu s bezpečnostními
a hygienickými předpisy ustanovenými legislativou ČR, a tím pádem plně způsobilé
ke svým účelům. JŠ ELITE nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo
majetku účastníků tábora, kteří si škody způsobí sami svým jednáním nebo
v důsledku neuposlechnutí pokynů oprávněných osob. Stejně tak JŠ ELITE nenese
odpovědnost za škody na majetku, které účastníci tábora způsobí jiným účastníkům
v důsledku svého jednání či neuposlechnutí pokynů oprávněné osoby.
b) Účastníci tábora jsou povinni mít u sebe pouze ty pomůcky, které v danou chvíli
potřebuji, a které jim přidělí oprávněná osoba. Osobní věci, jako jsou mobilní
telefony, tablety a jiný majetek, jsou povinni ponechat si mimo pracovní plochu; JŠ
ELITE doporučuje rodičům, aby veškeré nepotřebné pomůcky či jiný cenný majetek
účastníkům tábora odebrali. Pokud dojde ke ztrátě jakýchkoli předmětů osobního
majetku, ať už cenných či nikoli, nenese za jejich ztrátu či poškození JŠ ELITE
žádnou
odpovědnost.
c) Pokud účastník tábora způsobí svých jednáním, event. neuposlechnutím pokynů
oprávněné osoby škodu na zdraví nebo majetku ostatních účastníků tábora nebo
zaměstnanců JŠ ELITE, je JŠ ELITE v takovém případě oprávněna vymáhat
náhradu způsobené školdy po rodičích daného účastníka, a to v plném rozsahu.
Jestliže účastník tábora neuposlechne pokyny oprávněné osoby a vznikne v tomto
důsledku škoda na majetku či zdraví jemu osobně nebo ostatním účastníkům
tábora, nenese JŠ ELITE za tyto škody žádnou odpovědnost a rodiče jednotlivých
účastníků jsou povinni si takového spory vyřešit pouze mezi sebou s tím, že pokud
to bude nutné, poskytne JŠ ELITE součinnost v podobě poskytnutí svědectví, event.
kamerových záznamů z daného dne. V dalších případech nebude JŠ ELITE do
sporů mezi rodiči nijak zasahovat, ani kdyby o to byla výslovně požádána. Zájmem
JŠ ELITE je zajistit bezproblémový a klidný průběh konání tábora; pokud by spory
mezi rodiči účastníků narušovaly hladký průběh tábora, je JŠ ELITE oprávněna dané
účastníky z tábora vyloučit z okamžitou platností, bez nároku na jakoukoli
kompenzaci,
ve
finanční
či
jiné
podobě.
d) V rámci konání tábora pracují účastníci s majetkem a pomůckami, které jim JŠ
ELITE svěří. Před započetím prací s nimi, JŠ ELITE vždy předem seznámí
účastníky s jejich bezpečným používáním, a to výhradně v českém jazyce, aby bylo
zaručeno, že všichni všemu řádně rozumí a nedojde tak k případnému ohrožení
majetku či zdraví účastníků či JŠ ELITE. Případné neuposlechnutí pokynů
oprávněné osoby se JŠ ELITE zříká jakékoli odpovědnosti za škody, které vzniknou
na majetku či zdraví daného účastníka, který řádně neuposlechl či nerespektoval
pokyny oprávněné osoby, a způsobil tak škodu sobě, ostatním účastníkům nebo
přímo JŠ ELITE. V tomto případě je JŠ ELITE oprávněna požadovat náhradu
způsobené
škody
v plném
rozsahu.
e) Veškeré pomůcky, které JŠ ELITE využívá k realizaci příměstských táborů jsou
kvalitní, vyrobené z kvalitních materiálů splňujících všechny potřebné hygienické a
bezpečné normy, a jsou používané s ohledem na věk účastníků tábora.

9)

Změna

Tyto Podmínky účasti na letních příměstských táborech vstupují v platnost a
účinnost počínaje dnem 17. 2. 2020.

podmínek

Změny v těchto podmínkách účasti na letních příměstských táborech jsou možné
pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být provedeny výhradně
v písemné
podobě.

10)

Odstoupení

od

smluvního

vztahu

a) JŠ ELITE si vyhrazuje právo na odstoupení od smluvního vztahu za předpokladu
naplnění kapacity termínu daného příměstského tábora. Přednost mají vždy platící
účastníci. Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet JŠ ELITE nebo
datum uvedený na příjmovém pokladním dokladu při platbě v hotovosti, nebo datum
na účtence při platbě kartou, event. datum úhrady s potvrzením od poskytovatele
platební brány, pokud bylo kurzovné uhrazené on-line platební kartou.
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