PETR LEMBERK - HOLÍN
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Závazná přihláška a všeobecné podmínky se jako celek považují za kupní smlouvu. Předmětem této
smlouvy je zakoupení rekreačního pobytu. Kupujícím se rozumí objednatel – odpovědný zástupce
(dále jen objednatel), prodávajícím Petr Lemberk, Holín 21, 506 01 Jičín, (dále jen provozovatel).
Provozovatel prohlašuje, že je oprávněn k provozování a pořádání pobytu a je držitelem všech
příslušných živnostenských oprávnění a kvalifikací k výkonu této činnosti.
1) Účastníkem dětského rybářského tábora se rozumí osoba, která v roce nástupu dovrší věk 7 let a
nepřekročí věk 17 let, její rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou a cena byla
uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou zastoupeny osobou starší
18 let (dále jen objednatelem). Objednatel přebírá plnou odpovědnost za dodržení podmínek
provozovatele. Smluvní vztah mezi objednatelem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti
okamžikem podpisu objednatele na přihlášce.
2) Účastník pobytu je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny vedení tábora a
vedoucích, kteří v našich objektech zastupují zákonné zástupce. Především pak pokyny týkající se
bezpečnosti a zdraví účastníků pobytu. Účastník je povinen zdržet se chování, které může
poškozovat ostatní účastníky dětské rekreace. V případě nezvládnutelných kázeňských
problémů s účastníkem pobytu si pořadatel po předchozím upozornění vyhrazuje právo
vyloučit jej z pobytu a uplatnit stornovací poplatek. Účastník pobytu je povinen šetřit majetek
provozovatele, bez povolení nesmí vstupovat do provozních prostorů.
3) Objednatel, respektive zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že provozovatel z
pedagogických důvodů nedoporučuje návštěvy. Vzhledem k táborovému programu
nezaručujeme přítomnost dítěte v průběhu neohlášené návštěvy. Pokud však bude zákonný
zástupce na návštěvě trvat, je nutné se předem dohodnout s provozovatelem.

4) Provozovatel výslovně upozorňuje, aby účastník pobytu nevozil na tábor mobilní telefon, jinou
drahou elektroniku či vyšší finanční hotovost. Z důvodu charakteru ubytování nemůžeme
zodpovídat za případné ztráty věcí. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, provozovatel
ani výchovní pracovníci nenesou žádnou zodpovědnost za případné poškození, zničení nebo
ztrátu přístroje či finančních částek.

5) Podmínkou přijetí zájemce na pobyt je podepsaná závazná přihláška objednatelem, zaplacení
táborového pobytu a předání aktuální nástupní a lékařské dokumentace účastníka tábora při
nástupu na pobyt.
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Pokyny pro skupiny:
Nabízíme tábory i celoroční rekreační pobyty pro rodiny nebo skupiny.
Kapacita ubytování je 18 lůžek. Cena: 250,-Kč/noc pro dospělé, 200,-Kč/noc pro děti do 14 let.
Dítě do 2 let zdarma.
Dále nabízíme prodej povolenek na rybníku Ráj. Denní 200,-Kč, víkendová 300,-Kč, týdenní 800,-Kč,
roční 1500,-Kč

6) Rodiče souhlasí se základním odborným vyšetřením nebo ošetřením dítěte z rozhodnutí lékaře
v souladu se zákonem č. 20/1996 Sb. V případě nadstandardních řešení ošetření, léků a
léčebních postupů, platí doplatky rodiče. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či
neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka pobytu,
či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro objednatele právní i finanční důsledky.

7) Účastník pobytu je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení tábora. V případě, že nebude
mít potřebné vybavení dle seznamu, může provozovatel vyloučit účastníka z činností,
vyžadujících příslušné vybavení.
8) Objednatel má právo kdykoliv před začátkem pobytu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení
pobytu se provádí písemně doporučeným dopisem na adresu provozovatele a je stornován ke
dni, v němž byl doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení rekreačního pobytu nebo v
případě předčasného ukončení rekreačního pobytu je objednatel povinen uhradit provozovateli
stornovací poplatek.
9) Cenové podmínky a způsob úhrady: 14 dnů od podepsání přihlášky objednatelem je splatná
příslušná částka na jednoho účastníka bez ohledu na délku turnusu a jeho termín. Provozovatel
má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a objednatel je povinen uhradit cenu
služeb před jejich poskytnutím. Neuhrazení platby ve stanoveném termínu a podle instrukcí
provozovatele lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatel může
jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení
všeobecných podmínek o storno poplatcích.

10) Výše stornovacího poplatku:
a) paušální poplatek 300,- Kč (administrativní poplatek, poštovné) v kterémkoliv termínu po
odeslání přihlášky
b) době kratší 45 dnů, avšak nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt, zaplatí náhradu ve výši
50% ceny pobytu
c) c. v době kratší 29 dnů, avšak nejpozději do 8 dnů před nástupem na pobyt, náhradu ve výši
60 % ceny pobytu
d) d. v době kratší 7 dnů před nástupem na pobyt, náhradu ve výši 100 % ceny pobytu
e) e. v případě nenastoupení k táborovému pobytu, nebo předčasného ukončení pobytu z
jakéhokoliv důvodu, náhradu ve výši 100% ceny pobytu

Objednatel podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí
s nimi.
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