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Smluvní všeobecné podmínky 
pro letní tábory Tojstoráků (dále jen „tábor“)  

1. Smluvní strany 
a) pořadatel táborů: Tojstoráci, z.s., Lichnov 555, 742 75; IČ: 227 24 877 

dále jen „pořadatel“ 

b) zákonný zástupce účastníka 

dále jen „objednatel“ 

uzavírají smluvní vztah, který se řídí ustanovením Občanského a Obchodního zákoníku a je 
upraven těmito Smluvními všeobecnými podmínkami. 

2. Přihlášení na tábor 
a) Přihlášení na tábor: Pro přihlášení účastníka je nutné vyplnit elektronickou přihlášku na 
stránkách www.tojstoraci.cz/prihlaska-na-tabor. Následující den po jejím vyplnění a odeslání 
pořadateli začíná běžet 14denní lhůta pro uhrazení zálohy za tábor. Teprve po zaplacení zálohy je 
přihlášení závazné. V případě hrazení tábora třetí stranou (např. zaměstnavatelem) je lhůta pro 
uhrazení platby do data splatnosti faktury. V tomto případě je však nutné do 3 dnů od přihlášení 
podat pořadateli objednávku na vystavení faktury pro třetí stranu. V případě včasného 
neuhrazení zálohy za tábor bude místo na táboře nabídnuto jinému zájemci. Doplatek za tábor 
musí být proveden nejpozději k 31. 5. daného roku. 

b) Platba za tábor: Objednatel se zavazuje uhradit platbu za tábor ve výše uvedené lhůtě na účet 
pořadatele. Je nutné uvést správný variabilní a specifický symbol pro daný tábor. Tyto údaje jsou 
zveřejněny na webových stránkách pořadatele. 

c) Cena tábora: Cena tábora obsahuje právě ty náležitosti uvedené u daného typu tábora na 
webových stránkách pořadatele. Cena nezahrnuje úrazové pojištění účastníka. 

3. Změna nabídnuté služby 
a) Pořadatel je oprávněn změnit rozsah a program tábora v případech, které úmyslně 

nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které pořadateli brání uskutečnit tábor podle předem 
sjednaných podmínek. 

b) Pořadatel je povinen o této změně informovat objednatele bez zbytečného odkladu. 
Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5 dnů od oznámení změny zrušit 
účast na táboře. Pořadatel je povinen v takovémto případě vrátit objednateli plnou výši 
částky za tábor, a to bez zbytečného odkladu. 
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4. Zrušení účasti na táboře objednatelem 
Objednatel je oprávněn zrušit účast na táboře (smluvní vztah s pořadatelem) před zahájením 
nebo v průběhu tábora. Zrušení pobytu musí proběhnout buďto písemně doporučeným dopisem 
pořadateli (termín zrušení odpovídá termínu doručení) nebo emailem (termín zrušení odpovídá 
jasnému potvrzení pořadatelem – odpovědí na email). Dle termínu zrušení má pořadatel právo 
na storno poplatek. 

a) Storno podmínky: V případě zrušení účasti na táboře se účtují tyto storno poplatky: 

• Zrušení do 28. 2. daného roku včetně – storno poplatek se neúčtuje (vracíme plnou výši 
platby) 

• Zrušení do 31. 5. daného roku včetně – storno poplatek činí 100 Kč (zbytek ceny vracíme) 
• Zrušení do 20. 6. daného roku včetně – storno poplatek činí 50% z ceny 
• Zrušení do tří dnů před dnem zahájení tábora – storno poplatek činí 75% ceny (zbytek 

vracíme) 
• Zrušení méně než tři dny nebo v den zahájení tábora – storno poplatek činí 100% ceny 

Storno poplatek se neúčtuje při zajištění náhradníka. Pro případ nemoci doporučujeme 
objednateli zajistit si pojištění storno poplatků. Toto pojištění pořadatel nezajišťuje. 

5. Zrušení účasti účastníka nebo celého tábora pořadatelem 
a) Pořadatel může zrušit účast účastníka (smluvní vztah) s objednatelem, pokud 

• účastník hrubě narušuje průběh tábora nebo táborový řád, 
• objednatel neposkytl v přihlášce pravdivé údaje nebo nedodal písemný dodatek k táboru. 

V tomto případě nevzniká objednateli nárok na vrácení částky za tábor. 

b) Pořadatel může zrušit celý tábor, pokud 
• nastanou nenadálé okolnosti, které vznikly bez zavinění pořadatele a znemožňují 

uspořádání či pokračování tábora (tzv. v důsledku vyšší moci). 
V tomto případě pořadatel vrátí objednateli poměrnou část ceny za tábor, a to nejpozději do 30. 
9. daného roku. 

6. Další ujednání 
a) Objednatel bere na vědomí, že účastník je povinen respektovat táborový řád a pokyny 

vedoucích na letním táboře. Zásadní nedodržení pokynů vedoucích je bráno jako hrubé 
porušení táborového řádu. 

b) Objednatel bere na vědomí, že není vhodné brát na tábor drahou elektroniku a mobilní 
telefony. Pořadatel není zodpovědný za případnou ztrátu těchto cenností. 

c) Objednatel bere na vědomí, že je zakázáno brát na tábor drogy, alkohol, cigarety apod. 
d) K dočasnému přerušení či ukončení tábora může dojít výhradně v doprovodu zákonného 

zástupce nebo na základě jejich písemného souhlasu. Převzetí účastníka je nutno potvrdit 
písemně, a to podpisem předloženého formuláře. 
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e) Objednatel nese odpovědnost za škody, které účastník na táboře způsobí úmyslně či 
z nedbalosti. Náhradu škody je nutno uhradit hotově na konci tábora. 

f) Objednatel bere na vědomí, že provozovatel je povinen archivovat přihlášky včetně 
lékařských potvrzení po dobu 6 měsíců ode dne ukončení táborového pobytu – dodané 
lékařské potvrzení tedy nelze po skončení pobytu vracet zákonným zástupcům pro další 
použití. Lékařský posudek je možné doručit v kopii. 

g) Objednatel souhlasí s fotografováním a natáčením účastníka na táboře a souhlasí s možností 
užití těchto fotografií pro potřeby pořadatele (fotoarchív, kroniky, propagace atd.). 

h) Odesláním elektronické přihlášky a potvrzení přihlášení úhradou platby za tábor objednatel 
souhlasí s těmito smluvními všeobecnými podmínkami. 

i) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či účastníka pro potřeby pořadatele, a 
to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 

j) Pořadatel se zavazuje dodržovat všechny předpisy týkající se ochrany a zpracování osobních 
údajů objednatele a účastníka. Vydal k tomu Prohlášení o zpracování osobních údajů dle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (tzv. GDPR). Odkaz na výše 
uvedené prohlášení je na stránkách pořadatele. 

k) Tyto smluvní podmínky jsou platné od 30. 12. 2018 do vydání nových podmínek. 


