
Smluvní podmínky Nenudím se

1. Přihlášení účastníka na tábor
1.1. Přihláška musí  být podána pouze zákonným zástupcem účastníka.
1.2. Přihláška musí být podaná prostřednictvím online formuláře na stránkách nenudimse.cz.
1.3. Úhrada částky za tábor je vždy v plné výši, jiné platební možnosti lze dohodnout 

individuálně.
1.4. Částku lze uhradit pouze bankovním převodem na dané číslo účtu.

2. Změna podmínek tábora
2.1. Závažných a odůvodněných případech může organizátor změnit termín, místo pobytu, 

případně tábor zrušit, pokud účastník zastoupený zákonným zástupcem se změnou 
nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě deseti dnů od sdělení dané změny.

2.2. Změna podmínek, jakož i nesouhlas musí být vyjádřen písemně nebo e-mailem.
2.3. Při nesouhlasu se změnou podmínek, bude částka vrácena v plně výši. 

3. Zrušení smluvního vztahu organizátorem
3.1. Pokud účastník vážně narušuje průběh pobytu a to zejména hrubým porušováním pravidel 

daného tábora, je objednavatel povinen  na své náklady účastníka odvézt z tábora. 
3.2. Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení na tábor patří alkohol, cigarety, 

drogy, útočné nože a jiné zbraně, střelivo, časopisy s erotickou tematikou.
3.3. V případě, že účastník nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na 

táboře.
3.4. V případě nedodání kompletní dokumentace vyžadované objednavatelem, při zahájení pobytu

nebo nejpozději do konce prvního dne tábora, zejména se jedná o potvrzení od lékaře, 
bezinfekčnost s datem odjezdu na tábor a kopii průkazu zdravotní pojišťovny.

3.5. V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují 
pokračování konání tábora (tzv. vyšší moc).

3.6. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci, v tomto případě je částka vrácena
v plné výši.

3.7. Zúčastnit tábora se nesmí účastník nemocný nebo ve stavu hrozící infikací ostatních 
účastníků.

3.8. O důvodech ke zpětnému převzetí účastníka je organizátor povinen informovat zákonného 
zástupce telefonicky či písemně.

4. Jiné události a nařízení
4.1. Objednatel odpovídá společně s účastníkem za škody účastníkem způsobené, objednatel je 

povinen uhradit škody, které účastník způsobil nedodržením pokynů organizátora nebo 
excesem plynoucím z věku účastníka .

4.2. Organizátor přijímá pouze hmotnou odpovědnost za cennosti (peníze, elektronika), které 
účastník svěří do úschovy svému vedoucímu.

4.3. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník v průběhu pobytu nechá u sebe nenese 
pořadatel odpovědnost.

4.4. Náklady na ošetření aktuálního problému zdravotníkem nebudou účtovány objednavateli, 
jsou součástí ceny za pobyt, jedná se pouze o ošetření v době tábora.

5. Ochrana osobních údajů
5.1. Osobní údaje organizátorovi poskytnuté, budou využity pouze pro účely identifikace 

účastníka a komunikaci s objednavatelem, nebudou nikde zveřejněné.
5.2. Objednavatel/účastník uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů 

účastníka během tábora a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových 
stránkách organizátora a s jejich použitím k propagačním účelům.

5.3. Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje a osobní údaje účastníka uvádět
správně a pravdivě. 


