Závazná přihláška do kurzů Sportkids
Jméno a příjmení dítěte:

Rodné číslo (pro účely pojištění):

Jméno rodiče:

E-mail rodiče:

Adresa:
Telefon rodiče:

Dcera/syn je: začátečník

Druh kurzu a termín:

mírně pokročilý

Alergie:

zkušený

Mám zájem o zapůjčení vybavení: ANO/ NE
Uveďte výšku a váhu dítěte:
Chrániče: ANO/ NE
Helma: ANO/ NE
Poznámky:
Datum:

Podpis rodiče:

*rodiče zodpovídají za bezchybný technický stav vybavení, v případě nevyhovujícího stavu budeme nuceni
dítěti vybavení za poplatek zapůjčit.
Nemáte vybavení? Nevadí, vše máme k dispozici k zapůjčení. Ochranné pomůcky jsou povinné.
Výhodný komplet: včetně helmy a chráničů (lze zapůjčit i samostatně).
*Důležité: Veškeré ochranné pomůcky, včetně vybavení podepiště, pro lepší dohledání při případné ztrátě.
Organizátor: Filip Zeman, U Studánky 1/276, Praha 7, 17000 IČO: 87757711

Přihlašuji své dítě na kurz a podpisem se zavazuji zaplatit částku za zvolený kurz do 48hodin od
vyplnění přihlášky a stvrzuji, že jsem si přečetl/a beru na vědomí všeobecné podmínky ke kurzu.
Platební informace:
Celou částku za kurz se Sportkids + případné půjčení kompletní výbavy včetně helmy, nebo jen
některého vybavení zašlete na účet vedený u MBank 670100-2210691590/6210.
Důležité: Částku zašlete nejpozději do 48 HODIN od vyplnění přihlášky a do zprávy pro příjemce
uveďte jméno dítěte a termín kurzu. Jako variabilní symbol napište číslo přihlášky uvedené v pravém
horním rohu této přihlášky. POZOR NEZAPOMEŇTE NA TO, JEN TAK JSME SCHOPNI
PŘIŘADIT PLATBU K VAŠÍ PŘIHLÁŠCE.
*V případě, že nebude úplná platba včas zaslána, Vaše rezervace bude automaticky zrušena a bude
nabídnuta dalším zájemcům.
* SVÝM PODPISEM SOUHLASÍM, SE ZASÍLÁNÍM SPECIÁLNÍCH NABÍDEK PRO DĚTI, ZVÝHODNĚNÝCH CENÁCH A PRVNÍCH NABÍDKÁCH
AGENTURY SPORTKIDS. MAXIMÁLNĚ 3X DO ROKA.
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ ZAŠKRTNĚTE ZDE NE.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY A NABÍDKY KURZŮ SPORTKIDS NAJDETE NA: http://www.sportkids.cz/krouzky-a-sportovni-kurzy/
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Vážení účastníci, seznamte se, prosím, důkladně s popisem kurzu (dále jen akce) a Všeobecnými
podmínkami účasti na akci.
Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s uvedením osobních údajů účastníka pro potřeby
Organizátora ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou sloužit
pouze pro vnitřní potřebu Organizátora a budou využity jen po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje
nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, kteří se přímo podílejí na organizaci a zajištění akce
(provozovatelé, dopravci, pojišťovny apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně
nutném rozsahu.
Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akcích.
Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce drobné úpravy, pokud jsou nezbytné a
neovlivní charakter akce, popřípadě změnit místo realizace akce. V případě nepříznivého počasí je
připravena náhradní varianta programu nebo je akce přesunuta do náhradního termínu.
Storno podmínky a vrácení platby
Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka.
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a dítě z pořádaného kurzu odhlásit. V
případě zrušení účasti si pořadatel vyhrazuje právo na storno poplatky:


20% z ceny v případě, že dojde ke zrušení v době více než 30 dní před zahájením kurzu



40% z ceny v případě, že dojde ke zrušení mezi 29. a 7. dnem



70% z ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 6. a 1. dnem zahájení kurzu

100% po zahájení kurzu, vyjma případu, že dítě onemocní a bude doloženo potrvrzení od lékaře viz.
Odstoupení ze strany zákazníka pro nemoc dítěte a Náhrada za dny nemoci
Odstoupení ze strany zákazníka pro nemoc dítěte
V případě že dítě, které je již přihlášené a kurz má zaplacený, onemocní a toto onemocnění bude podložené
lékařským potvrzením, které zákazník doloží nejdéle poslední den kurzu, má zákazník nárok na náhradu.
Bez potvrzení od lékaře nemá pořadatel povinnost zajistit náhradu.
Popřípadě za nemocné dítě lze nalézt náhradu a za administrativní poplatek 200,- změníme jméno na
přihlášce.

Náhrada za dny nemoci

Zákazník má možnost si ztracené dny, po vzájemné dohodě nahradit, za poplatek 100,-/ den.
Dlouhodobé nemoci řešíme po vzájemné dohodě individuálně.
Nebo využít vrácení peněz na Váš účet ponížený o storno poplatek ve výši 900Kč. Nutné je doložit v obou
případech potvrzení od lékaře nejpozději poslední den kurzu. Bez potvrzení od lékaře nemá pořadatel
povinnost zajistit náhradu.
Odstoupení od smlouvy ze strany pořadatele
Pořadatel má právo od smlouvy odstoupit zejména v důsledku tzv. "vyšší moci", tj. z důvodů, kterým
nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě obdrží zákazník uhrazenou
částku v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady
V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele se storno poplatky nehradí.
Pořadatel má dále právo od smlouvy odstoupit při nedodržení platebních podmínek ze strany zákazníka.
Zákazník je povinen
Zákazník je povinen zaplatit za kurz dle bodu Platební podmínky a zaslat vyplněnou přihlášku do 48 hodin
naskenovanou nebo jako fotku na email gabrielafaltinova@sport-kids.cz
Zákazník je dále povinen dodat před zahájením kurzu /nejpozději v den zahájení kurzu/ pořadateli či
kontaktní osobě pořadatele tyto vyplněné přílohy:
Příloha_1 „ Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti a duševní způsobilosti dítěte“.
Příloha_2 „ Zmocnění pro předání dítěte“.
V souladu se zák. č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je poskytovatel jako zpracovatel oprávněn ke
zpracování a uchování osobních údajů získaných od zákazníků, za účelem řádného zajištění pořádaného
kurzu k čemuž mu zákazník uděluje souhlas.
Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s pořízením fotografií a videozáznamů účastníka akce.
Tyto záznamy mohou být publikovány na stránkách Organizátora a mohou být použity pro propagaci akce
pořádané společností organizátora. Organizátor akce se zavazuje, že pořízené záznamy nebudou v rozporu s
dobrými mravy.
Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s přijímáním obchodních a technických sdělení podle §
7 zákona č.480/2004 Sb., “O některých službách informační společnosti”, který upravuje pravidla
elektronické komunikace a poskytování marketingových informací. Svůj souhlas poskytuje na dobu
neurčitou až do jejího odvolání. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce přijímá, že při každém
obchodním sdělení mu bude poskytnuta možnost svůj souhlas odvolat. Jejich předmětem budou sdělení k
přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image společnosti organizátora.

