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Všeobecné podmínky 
 
pro účast na všech akcích, které jsou organizovaný spolkem Hejbejse z. s., se sídlem Dvořákova 156, 41804 Světec – 
Chotějovice, IČ: 14227746, zastupovaným předsedou spolku Ing. Tibor Ondruš, Tel: +4207250234752 (dále jen 
„pořadatel“). 

1) Přihlášení na akci 
Přihlašování probíhá přes webový portál na stránkách pořadatele. www.hejbejse.com. Na tomto webu je dostatek 
informací ke konkrétní akci a jsou zde vystavené i potřebné dokumenty k akcím, které spolek pořádá.  Všechny akce 
jsem pořádány pouze pro členy spolku. Přihlášky lze zaslat na vyžádání, případně závaznou přihlášku lze vyplnit přímo 
na uvedeném webu. Dítě může přihlásit pouze zákonný zástupce. Dítě je na zotavovací akci, kemp, soustředění a další 
organizovanou akci (dále jen „akce“) přihlášeno vyplněním přihlášky, zasláním přihlášky a následným schválením 
závazné přihlášky (dále jen „přihláška“) pořadatelem. Přihláška může mít několik příloh, které jsou potřeba k účasti na 
akci a bez, kterých nemůžeme dítě na akci přijmout.  Seznámení se všemi přílohami je povinností zákonných zástupců, 
kteří dítě na akci vysílají. Stejně tak je povinností potřebné údaje vyplnit pravdivě a případně doplnit o aktuální data. 
V případě zjištění nepravdivých údajů, může pořadatel využit ustoupení od závazné přihlášky, a to dle podmínek, jako 
by se jednalo o storno a vrátí se pouze platba dle bodu 2) všeobecných podmínek. Stejně tak pořadatel může ustoupit, 
dle podmínek dle bodu 2), při nezaplacení plné celé platby ve sjednaný termín. Odesláním přihlášky souhlasí zákonní 
zástupci bez výhrad s podmínkami pořadatele pro pořádanou akci. Pokud bude mít zákonný zástupce zvláštní 
požadavek, může jej individuálně dohodnout s pořadatelem před započetím akce. Pokud požadavky budou v silách 
pořadatele, budou kladně vyřízeny. Přihlášku musí podat pouze oprávnění zákonní zástupci a v případě odloučených 
rodin zajistí i podpis druhého oprávněného zákonného zástupce.  

2) Cena, platba, storno a vrácení platby 
V ceně akce je zahrnuto vše dle daných propozic ke konkrétní akci. Například doprava tam a zpět z místa odjezdu, 
určeného v pokynech, které zákonnému zástupci boudou zaslány na kontaktní mail. V pokynech budou informace o 
ubytování, stravování, pitném režimu a co je zahrnuto v ceně akce. Většina akci zahrnuje zajištění programu, odměny 
do soutěží, dozor vedoucích (trenérů) a zdravotní péči na místě a další. Zákonný zástupce uhradí do 14 dnů po obdržení 
potvrzení o přijetí přihlášky plnou cenu akce, nebo zálohu ve výši 30% na bankovní účet číslo: 123-6769270277/0100 
(KB a.s.). V případě uhrazení zálohy je zákonný zástupce povinen uhradit zbylou část ceny tábora formou doplatku 
nejpozději 60 dní před započetím akce, a to i z důvodu platby zálohových faktur provozovatelům areálů. Pokud bude 
zákonnému zástupci přispívat zaměstnavatel, je možné uhrazení ceny akce dohodnout individuálně. Pokud daná 
platba nebude uhrazena v řádném termínu, pořadatel nezaručuje rezervaci volného místa. Zákonný zástupce má právo 
kdykoliv zrušit přihlášení dítěte na akci formou zaslání doporučeného dopisu. Toto se týká i náhlého onemocnění. Za 
vaše závazně přihlášené dítě jsou neprodleně zaplaceny veškeré zálohové platby. Proto důrazně doporučujeme si 
dokoupit pojištění pro případ storna. Toto pojištění si však musí zákonný zástupce zajistit sám na své náklady. V 
navrácené částce z uhrazené ceny bude účtován storno poplatek při odhlášení během: 30 a více dnů před započetím 
akce – 30 % z ceny akce, 29–20 dnů před započetím tábora – 50 % z ceny akce, 19–10 dnů před započetím tábora – 80 
% z ceny akce, 9 a méně dnů před započetím tábora – 100 % z akce. V případě opatření náhradníka, který splní všechny 
náležitosti k účasti na akci, bude vrácena uhrazená cena v plné výši.  V případě legislativního opatření, či omezení, 
které zabrání konání akce, bude částka vrácena v plné výši. V případě, že odjezd dítěte z probíhající akce nebude 
zaviněn ze strany pořadatele např.: Subjektivní pocity dítěte, stýskání, porušení táborového řádu (kouření, alkohol, 
drogy, sex, šikana, krádeže), zdravotní problémy (zjištěné na táboře při vstupní prohlídce – infekční onemocnění, vši 
apod.), hygienická omezení – vši, nástup na jinou akci, pozdější nástup na akci, dřívější odjezd z akce, není možné 
nárokovat vrácení finančních prostředků.  Pokud odjede dítě z akce v důsledku onemocnění (např. angína) nebo úrazu 
na táboře, bude Vám vrácena poměrná částka ceny poukazu za neodebrané služby – stravu. V případě, že nastanou 
okolnosti, které nedovolí vašemu dítěti zúčastnit se, nebo si jeho účast rozmyslíte, dejte neprodleně vědět pořadateli. 
Na uvolněná místa mohou čekat náhradníci. Poměrná část finanční částky Vám bude po odhlášení dítěte dle platných 
storno podmínek vrácena, a to do 30 dnů po ukončení akce. Podmínkou pro vrácení příslušné finanční částky je, 
písemné odhlášení dítěte a zaslání dokladu o zaplacení tábora. 

3) Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. 
Prohlašuji, že jsme seznámeni s nedílnou součástí o závazné přihlášky, a to přílohou Souhlas se zpracováním osobních 
údajů a souhlasím s podmínkami v ní uvedeními. 

4) Doprava 
Doprava na akci je zajištěna ve většině případů speciálně vyhrazenými autobusy. Vlastní doprava na akci je také možná, 
ale cena poukazu není o tuto položku snížena, pokud to není v propozicích na akci výslovně uvedeno.  
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5) Řád akce 

Vyjadřování se pomocí sprostých slov není na naší akci tolerováno. Na akci je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO: konzumace 
alkoholických nápojů, užívání omamných a návykových látek, fyzické i psychické šikanování ostatních účastníků akce, 
sexuální aktivity mezi dětmi bez rozdílu pohlaví, krádeže, svévolné opuštění areálu, konzumace hub, konzumace 
nebalených zmrzlin, konzumace jídel nepřipravených pořadatelem a to zejména z důvodu nebezpečí zavlečení 
salmonelózy, koupání ve vodních nádržích, bazénu nebo řece bez dozoru vedoucího, návštěvy cizích chatek, pokojů a 
stanů po večerce. Za vhodné také považujeme poučení dítěte, že odpadky patří do odpadkového koše nebo popelnice 
a do záchodové mísy se nehází nepoužité role toaletního papíru, klacky, listí a kamení. 

6) Upozornění 
Za veškeré cennosti (mobil, tablet, herní konzole – veškerou elektroniku, šperky atd.) pořadatel neručí vůbec a za 
finanční obnos (kapesné) pořadatel ručí pouze tehdy, kdy si tento obnos svěří vaše dítě do péče svého oddílového 
vedoucího (trenéra). Nedoporučuji, brát s sebou MOBILNÍ TELEFON případná ztráta se velice špatně dohledává a škoda 
tímto vzniklá vám nebude uhrazena. Pořadatel akce si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na základě hrubého 
porušení táborového řádu, jakým je kouření, užívání alkoholu, nebo jiných omamných látek, šikana jiných účastníků 
tábora, opakované neuposlechnutí pokynů personálu tábora, nebo na základě hygienického omezení (vši). Ve všech 
výše uvedených případech není možné nárokovat vrácení uhrazené ceny a pořadatel může uplatnit právo poslat dítě 
okamžitě na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz domů. V případě nepřítomnosti rodičů (dovolená apod.) 
bude dítě předáno do péče pověřené osobě (prarodiče, teta apod.) a náklady na dopravu budou přefakturovány jim. 
Případné úmyslné poškození táborového vybavení bude opraveno na náklady rodičů. Pobyt lze rovněž ukončit z vůle 
zákonného zástupce. V případě odjezdu z důvodu nemoci, bude za dny neúčasti vrácená částka za stravu, a to ve výši 
150 Kč za den. Akce může být odvolána z důvodu zásahu vyšší moci (např. zničení rekreačního objektu přírodním 
živlem). V takovém případě bude vrácená plná částka, na jiné plnění nevzniká nárok. 

7) Odpovědnost 
Zákonný zástupce nese zodpovědnost za škody způsobené svými dětmi, které způsobí úmyslně, nedbalostí, či jinou 
činností, která je v rozporu s řádem akce. Děti budou před akcí poučeny zákonným zástupcem o slušném chování, o 
zákazu užívání omamných a návykových látek, nepatřičnosti fyzických projevů náklonnosti a jiných aktivit v rozporu s 
dobrými mravy. Nedoporučujeme dávat dětem mobilní telefony, drahou elektroniku, šperky či jiné cenné předměty. 
Za tyto věci pořadatel nenese při ztrátě žádnou zodpovědnost. Pořadatel zajišťuje možnost uložit si finanční obnos 
(kapesné) u vedoucích. V případě, že dítě nebude mít finanční obnos uložen u svého vedoucího, nenese pořadatel za 
případnou ztrátu či odcizení žádnou odpovědnost. 

8) Udělení souhlasu 
Odesláním závazné přihlášky souhlasí zákonný zástupce se všeobecnými podmínky pro účast na akci. Zároveň dává 
souhlas se zasíláním propagačních materiálů a s použitím fotografií pořízených v rámci akce k prezentaci. Zákonný 
zástupce odesláním přihlášky uděluje pořadateli, souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů podle zákona 
101/2000 Sb. v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v souhlasu ve zpracováním osobních údajů. Správcem osobních údajů 
je pořadatel. Údaje budou uchovávány po dobu 5 let, již vyžaduje zákon, a budou použity výlučně za účelem účasti 
dítěte na organizované akci. Zákonný zástupce se tímto dle zákona poučuje, že poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné a že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. 

9) Prohlášení 
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí v době pobytu na akci na vybavení 
rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji 
tuto škodu uhradit. Beru rovněž na vědomí, že podle táborového řádu jsou mobilní telefony, tablety, počítače zakázány 
a žádná náhrada škody vzniklé mi nebude zaplacena.  

10) Poukázání 
V případě náhlých legislativních změn (omezení, zákazy, doporučení), je možné podmínky účasti změnit, stejně tak i 
doplnit či změnit znění příloh. O všem vás bude pořadatel informovat. V případě povinnosti testování před odjezdem 
na zotavovací akci, ale i v průběhu akce je povinností zákonných zástupců testování zajistit a případně vybavit dítě 
testem, který odpovídá vydaným normám. 
 

 
Odesláním podepsané závazné přihlášky k akci, souhlasí oprávnění zákonní zástupci se všeobecnými podmínkami 
pro účast a jsou seznámeni se všemi povinnými dokumenty k účasti na akci. 
 
 


