Všeobecné podmienky účasti na dennom
tábore Mladý výskumník
Vážení rodičia/zákonní zástupcovia,
venujte prosím pozornosť týmto Všeobecným podmienkam účasti na dennom tábore Mladý
výskumník.
1. Vyplnením prihlášky na www.eco-truck.org rodič/právny zástupca deklaruje záujem
o prihlásenie dieťaťa do denného tábora. Po odoslaní prihlášky obdrží rodič/právny
zástupca, na mailovú adresu uvedenú v prihláške potvrdenie registrácie dieťaťa do
príslušného turnusu tábora – rezerváciu. Súčasne dostane číslo účtu a vygenerovaný
variabilný symbol na úhradu 100% stanoveného poplatku za denný tábor Mladý
výskumník.
2. Na úhradu ceny za tábor je stanovená lehota 5 dní odo dňa vyplnenia prihlasovacieho
formuláru. Úhrada poplatku v plnej výške sa môže vykonať bankovým prevodom
alebo priamym vkladom na účet. Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0040 0897 0210,
vedený v ČSOB, do poznámky uviesť meno dieťaťa. V prípade, že v tejto lehote
nebude poplatok uhradený, rezervácia sa ruší a miesto bude pridelené inému
záujemcovi.
3. Rodič/právny zástupca zodpovedá za správne a úplné vyplnenie prihlášky
a pravdivosť uvedených údajov. Za nesprávne a neúplné vyplnenie prihlášky,
prípadne za následky z toho vyplývajúce nesie rodič/právny zástupca
zodpovednosť.
4. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, kópiu
dokladu o úhrade poukazu na tábor a kópiu preukazu poistenca, ak doklady nepredložili
vopred. V prípade, ak dieťa trpí nejakou chorobou, užíva lieky, je alergické, prípadne
má špecifické diétne požiadavky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe do tábora
a lieky odovzdať vedúcemu tábora.
5. Program denného tábora je zverejnený, organizátor si vyhradzuje právo na prípadné
zmeny programu denného tábora.
6. Nástup detí do tábora je od 8.00 hod – 8.30 hod, ak nie je dohodnuté inak.
Rodičia/zákonní zástupcovia môžu vyzdvihnúť deti z tábora o 16.00 hod, ak nie je
dohodnuté inak.
7. Aktivity organizované v dennom tábore sú pod vedením táborových vedúcich. Všetci
účastníci denného tábora sa riadia pokynmi táborových vedúcich a rešpektujú ich
pokyny. V prípade nerešpektovania vedúcich, pokynov, prípadne iného porušenia
táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

8. Počas účasti v dennom tábore sa neodporúča deťom nosiť drahé šperky, mobily,
počítače, tablety, PC hry a pod. Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu týchto
predmetov.
9. Organizátor aj účastníci sú povinní dodržať všetky podmienky uvedené v týchto
Všeobecných podmienkach účasti na dennom tábore a v informáciách o dennom tábore.
10. V prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu je organizátor
oprávnený zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, o čom neodkladne informuje
dotknutých rodičov/zákonných zástupcov. V tomto prípade navrhne zmenu termínu
denného tábora. Ak dotknutý rodič/zákonný zástupca s navrhovanými zmenami
nesúhlasí, organizátor mu vráti celú úhradu. Zmena sa musí uskutočniť písomne. O
zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť dotknutý rodič/zákonný zástupca
informovaný najneskôr 7 dní pred nástupom.
11. Rodič/zákonný zástupca môže odstúpiť od zaslanej prihlášky (zmluvy) iba písomnou
formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zaslanej prihlášky (zmluvy) je
platné dňom doručenia písomného oznámenia na adresu organizátora. Storno poplatky:
- v prípade stornovania 10 a viac dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny tábora
- storno do 10 až 2 dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny tábora
- v prípade stornovania 2 a menej dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na
pobyt predstavuje storno 100% z ceny tábora, ak nie je dohodnuté inak.
12. Pri prerušení pobytu dieťaťa v dennom tábore z dôvodu ochorenia alebo úrazu dieťaťa
vznikne nárok na vrátenie alikvotnej čiastky za neodobratú stravu. Pri prerušení pobytu
z iných dôvodov, nárok na vrátenie alikvotnej čiastky za nevyčerpaný pobyt v dennom
tábore nevzniká.
13. Rodič/právny zástupca týmto udeľuje neziskovej organizácii ECO-TRUCK n.o.,
Tyršová 11, 934 01 Levice súhlas so spracúvaním tých osobných údajov, ktoré poskytol
pri prihlasovaní do denného tábora, ktoré sú potrebné pre registračné účely a so
zverejňovaním fotografií z denného tábora na web stránke organizátora a to najmä pri
organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu
spoločnosti.
14. Tieto Všeobecné podmienky účasti na dennom tábore Mladý výskumník sú v súlade s
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov a ďalšími ustanoveniami platnej právnej úpravy.

Tieto podmienky účasti platia od 01. júla 2015 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky
dieťaťa do denného tábora. Pripomienky, ako aj reklamácie treba podať písomne na adresu
organizátora
najneskôr
do
15
dní
po
návrate
z denného
tábora.
Rodič/zákonný zástupca zaslaním Prihlášky dieťaťa do denného tábora potvrdzuje, že sa
oboznámil s týmito Všeobecnými podmienkami účasti na dennom tábore Mladý výskumník a
súhlasí s nimi.

