Občianske združenie FitFabrik
so sídlom Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00000000

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA AKTIVITÁCH DENNÉHO TÁBORA
ORGANIZOVANÝCH OZ FitFabrik KIDS

Občianske združenie FitFabrik so sídlom Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO
00000000, organizuje denný letný tábor v rozsahu ponuky zverejnenej na svojej webovej stránke
www.kids.fitfabrik.sk.

Čl. I. Výklad pojmov
„Objednávateľ“ znamená osoba, ktorá je v Prihláške uvedená ako zákonný zástupca.
„Poskytovateľ“ znamená FitFabrik, o. z., so sídlom na Centrum
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00000000
„Dieťa“ znamená osobu, uvedenú ako dieťa v Prihláške.

I.

57/132,

Čl. II. Prihlásenie na športovú aktivitu
Na vybraný denný tábor je možné prihlásiť sa vyplnením záväznej papierovej a/alebo elektronickej
prihlášky zverejnenej na webovej stránke www.kids.fitfabrik.sk a zaplatením uvedeného poplatku za
danú aktivitu do 15.06.2022. V prípade zrušenia turnusu zo strany Poskytovateľa, z dôvodu
neobsadenia tábora dostatočným počtom detí alebo nepriaznivej epidemiologickej situácie, bude
vrátený plný zaplatený poplatok za danú aktivitu Objednávateľovi.

Čl. III. Cena a spôsob platby
Cenu za denný tábor, spolu so spôsobom úhrady obdrží Objednávateľ v spätnom e-maile po potvrdení
prihlášky zo strany Poskytovateľa.

Čl. IV. Práva a povinnosti Objednávateľa
1. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný priviesť Dieťa na programom stanovené
miesto a v určenom čase. Všetky dôležité informácie dostane objednávateľ v elektronickej podobe.
2. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný Dieťa vyzdvihnúť, a to v čase a na mieste
určenom programom vybranej aktivity.
3. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je osobitne povinný písomne informovať
Poskytovateľa najmä o:
a) alergiách, ktorými Dieťa trpí,
b) ochoreniach, ktorými Dieťa trpí,
c) iných zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas aktivít denného tábora u
dieťaťa nastať alebo ktoré by mohli účasť Dieťaťa na vybranej aktivite obmedziť.

Čl. V. Odstúpenie od všeobecných podmienok účasti na aktivitách denného tábora, zmluvné
pokuty

1. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od všeobecných podmienok účasti na dennom tábore,
a to aj bez udania dôvodu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia Poskytovateľovi.
2. V prípade odstúpenia je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu, a to vo
výške, ktorá sa vypočíta nasledovným spôsobom:
a) v prípade odstúpenia do 14 dní pred nástupom na denný tábor - 0 % z ceny za denný tábor.
(Poskytovateľ Objednávateľovi vráti 100% úhrady)
b) v prípade odstúpenia od 3 do 13 dní pred nástupom na vybraný denný tábor - 50 % z ceny za
vybraný denný tábor (Poskytovateľ v tomto prípade Objednávateľovi vráti 50 % z úhrady).
c) V prípade odstúpenia menej ako 3 dni pred nástupom vybraný denný tábor alebo ak dieťa
nenastúpilo na denný tábor vôbec je povinný Objednávateľ zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 100% z ceny vybraného denného tábora.
3. Poskytovateľ má právo vyradiť dieťa z denného tábora a to v prípade, ak Dieťa závažným
spôsobom porušuje disciplínu, stanovený poriadok daného denného tábora a nerešpektuje pokyny
inštruktorov ani po napomenutiach. V takom prípade Objednávateľ nemá nárok na vrátenie ceny, ani
jej pomernej časti.

Čl. VI. Vyhlásenia Objednávateľa

1. Objednávateľ vyhlasuje, že Dieťa, ktoré prihlásil na vybranú aktivitu:
a) má základné sociálne návyky,
b) je schopné zaradiť sa do kolektívu,
c) je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov,
d) je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča.
Čl. VII. Vyhlásenia Objednávateľa

1. Objednávateľ vyhlasuje, že Dieťa, ktoré prihlásil na vybranú aktivitu:
a) má základné sociálne návyky,
b) je schopné zaradiť sa do kolektívu,
c) je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov,
d) je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným
telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh danej aktivity.
3. Objednávateľ poučí Dieťa pred nástupom na vybraný denný tábor, že:
➢ si má dávať pozor na svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov počas aktivít denného tábora a
zbytočne ho neohrozovať,
➢ má dodržiavať pokyny inštruktorov,
➢ nesmie ničiť a poškodzovať priestory športoviska, pomôcky a prírodu, v ktorej sa bude nachádzať,
➢ je povinné okamžite informovať svojho inštruktora o svojom úraze alebo úraze ktoréhokoľvek

iného účastníka, ak sa o tom dozvie, ďalej o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by Dieťa
trpelo ako je nevoľnosť, bolesť hlavy, brucha a iné,
➢ je povinné hlásiť inštruktorovi akékoľvek vzdialenie sa od skupiny (WC, pitie, atď.).
4. Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že vzhľadom na športový charakter denného tábora môže
dôjsť k úrazu dieťaťa, prípadne inému náhodnému a neúmyselnému poškodeniu zdravia, a to aj pri
zachovaní maximálneho odborného dohľadu inštruktorov a zodpovedných osôb. Objednávateľ sa
zaväzuje, že si v prípade dodržania všetkých povinností týkajúcich sa odborného dozoru zo strany
Poskytovateľa nebude uplatňovať prípadné nároky zo zodpovednosti za škodu, najmä nároky z náhrad
za bolestné, prípadne sťaženia spoločenského uplatnenia a iné.

V _________________________ dňa ___________ Podpis zákonného zástupcu ________________

