
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PŘÍMĚSTSKÉHO
TÁBORA

Wake & Fun Camp pro rok 2023

Tyto Všeobecné podmínky příměstského tábora Wake & Fun Camp pro rok 2023 (dále jen
„všeobecné podmínky“) upravují základní podmínky organizace příměstských táborů Wake &

Fun s.r.o.,
IČO: 07067691, Pobřežní 2173/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice

I.
Organizace příměstského tábora

1. Příměstský tábor organizuje společnost Wake & Fun v areálu Wake & Fun Třeboutice v
týdenních turnusech pro děti ve věku od 7 do 18, přičemž začátek turnusu je vždy v
pondělí a ukončení turnusu vždy v pátek (dále jen „pobyt“). Denní program probíhá vždy
od 7.45 do 17.00. Konkrétní rozpis turnusů je uveřejněn na internetových stránkách
www.wakefun.cz v sekci Wake & Fun Camp.

2. Zákonný zástupce nebo jím určená osoba (dále jen „zákonný zástupce“) je povinen
zajistit dostavení se přihlášeného dítěte (dále jen „dítě“) po všechny dny trvání pobytu v
7.45 přímo do areálu Wake & Fun a zajistit vyzvednutí dítěte v 17.00 tamtéž. Dítě bude
vždy osobně předáno instruktorovi příměstského tábora, a to při příjezdu i odjezdu
dítěte.

3. Pro pobyt má být dítě oblečeno podle počasí. Zejména je nutné dítě vybavit sportovní
obuví, pokrývkou hlavy, pláštěnkou, plavkami a láhví na pití.

4. Zákonný zástupce bere na vědomí, že v případě individuálních požadavků na stravování
včetně různých diet a alergií není v možnostech Wake & Fun Třeboutice zajistit
kompletní přípravu individuálního jídla. Po předchozí domluvě může zákonný zástupce
pro takové dítě zajistit jídlo na vlastní náklady a Wake & Fun Třeboutice může zajistit
jeho ohřev a servírování.

5. Zákonný zástupce může udělit souhlas s pořízením kopie kartičky zdravotní pojišťovny.
V případě neposkytnutí tohoto souhlasu je zákonný zástupce povinen zajistit, aby po
dobu pobytu dítěte na příměstském táboře mělo dítě kartičku zdravotní pojišťovny či její
kopii u sebe k dispozici k předložení zdravotnickému personálu.

6. V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění účastníka během příměstského
tábora, zajistí rodič okamžitý individuální odvoz domů bez nároku na vrácení peněz.

7. Dále bere rodič na vědomí, že v případě poškození vybavení areálu či ztráty vybavení
(např. utopení pádla, ztráta vesty apod.) dítětem se jako zákonný zástupce zavazuje
uhradit vzniklou škodu až do její skutečné výše.

II.
Rezervace, přihláška a podmínky

1. Rezervace pobytu dítěte na vybraném turnusu příměstského tábora je realizována
prostřednictvím internetových stránek Wake & Fun s.r.o. www.wakefun.cz v sekci Wake
& Fun Camp vyplněním registrace / závazné přihlášky.

2. Při registraci na příměstský tábor je zákonný zástupce povinen uvést jméno, příjmení,
datum narození a zdravotní stav přihlašovaného dítěte, jméno a příjmení zákonného
zástupce, jeho e-mailovou adresu, kontaktní telefon a trvalé bydliště (ulici, číslo
orientační a popisné, město a PSČ). Dále je zákonný zástupce povinen označit, že se
před učiněním registrace seznámil se všeobecnými podmínkami příměstského tábora.

http://www.wakefun.cz


3. V případě úspěšné registrace je zákonnému zástupci na jím uvedenou e-mailovou
adresu zaslána závazná přihláška, ve které je uveden termín příměstského tábora a
variabilní symbol / číselný kód registrace. Nedílnou součástí potvrzení závazné přihlášky
jsou také všeobecné podmínky příměstského tábora. Provedením registrace / závazné
přihlášky zákonný zástupce stvrzuje, že se seznámil(a) se všeobecnými podmínkami
příměstského tábora Wake & Fun Camp 2023 a souhlasí s nimi.

4. Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s vytvořenou závaznou přihláškou, podmínkami
platby a zaslanými všeobecnými podmínkami příměstského tábora Wake & Fun Camp
2023, musí svůj nesouhlas obratem zaslat písemně společnosti Wake & Fun s.r.o.
V případě, že tak neučiní do 24 hodin, je přihláška z jeho strany považována za
závaznou a je uzavřena smlouva.

5. Účast dítěte na příměstském táboře je podmíněna osobním doručením níže uvedených
podepsaných dokumentů, a to 1. den konání příměstského tábora. Pokud nebudou
všechny níže uvedené dokumenty doručeny 1. den konání příměstského tábora, není
možné, aby se dítě tábora účastnilo, a to bez nároku na vrácení platby. Dokumenty
včetně všeobecných podmínek příměstského tábora Wake & Fun Camp 2023 jsou
umístěny na webových stránkách www.wakefun.cz.

a) Bezinfekčnost
b) Informovaný souhlas
c) Lékařské potvrzení (pokud nemá Váš lékař vlastní)
d) Kopie kartičky zdravotní pojišťovny

6. Na příměstském táboře Wake & Fun Camp 2023 budou pořizovány zvukové či obrazové
záznamy z této akce, které mohou zachycovat také daného zákazníka. Takovéto
záznamy mohou být rozmnožovány a rozšiřovány obvyklým způsobem, a to za účelem
propagace kulturních, sportovních či obdobných služeb našeho centra. Zákazník může
svůj souhlas s pořizováním zvukových či obrazových záznamů své osoby kdykoliv
odvolat, a to výslovným úkonem učiněným vůči naší organizaci.

7. V případě nevyzvednutí dítěte na příměstském táboře do 17.30 hodin bude zákonnému
zástupci účtován poplatek ve výši 500 Kč.

8. V případě opakovaného a velmi nevhodného chování dítěte vůči instruktorům či dětem,
které se neslučuje se zásadami tábora (agrese, šikana), bude dítě okamžitě vyloučeno z
akce bez možnosti vrácení platby. Rodič bude telefonicky informován a je povinen si dítě
vyzvednout.

9. Zákonný zástupce je povinen předat veškeré potřebné informace o zdravotním stavu
dítěte a písemně seznámit instruktory a zdravotníka o alergiích a osobních lécích dítěte.

10. Na příměstský tábor není vhodné dávat žádné cennosti (šperky, mobilní telefon apod.) a
lektoři nenesou odpovědnost za jejich případné poničení či odcizení.

11. V případě, že dítě neuposlechne příkaz, příp. napomenutí lektorů a na základě tohoto
neuposlechnutí se dítěti stane újma, vedoucí ani jiní instruktoři a organizátoři za to
nenesou odpovědnost.

III.
Cena a úhrada příměstského tábora

1. Cena za pobyt na příměstském táboře pro jedno dítě činí 6 500 Kč za turnus.
2. Platbu za příměstský tábor je potřeba uhradit do 14 dnů od vytvoření závazné přihlášky /

rezervace, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Wake & Fun Třeboutice.
3. Pro úhradu bezhotovostním převodem na bankovní účet Wake & Fun s.r.o. zadá

zákonný zástupce následující údaje:
a) číslo bankovního účtu: 5308914389/0800
b) variabilní symbol: kód registrace
c) zpráva pro příjemce: jméno a příjmení přihlášeného dítěte

https://www.sportovnikempy.com/wp-content/uploads/2020/11/bezinfekcnost.pdf
https://www.sportovnikempy.com/wp-content/uploads/2020/04/informovany-souhlas-2019.pdf


4. Zákonný zástupce bere výslovně na vědomí, že v případě neuvedení variabilního
symbolu v podobě kódu rezervace a neuvedení zprávy pro příjemce ve znění jména a
příjmení přihlášeného dítěte nemusí být platba rozpoznána a včas zaevidována.

5. V případě, že cena za pobyt nebude uhrazena do 14 dnů od vytvoření závazné
přihlášky, je Wake & Fun oprávněn přihlášku zrušit – tímto zrušením dochází bez dalšího
k odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem informování
zákonného zástupce na uvedenou e-mailovou adresu. Registrace bude bez náhrady
zrušena a místo v danému turnusu bude přenecháno jinému zájemci. V tomto případě
není zákonný zástupce oprávněn požadovat žádné náhradní plnění či domáhat se
jakékoliv případné náhrady škody. V případě pozdní úhrady pak bude uhrazená částka
vrácena na bankovní účet, ze kterého byla zaslána.

IV.
Storno pobytu

1. Pobyt dítěte na příměstském táboře je možné zrušit. Zrušení je nutné učinit písemnou
formou na adresu Wake & Fun s.r.o., případně je možné písemné zrušení předat osobně
v provozovně Wake & Fun s.r.o., a to po předchozí domluvě s Čestmírem Procházkou
na telefonu +420 777 875 284. Doručením zrušení pobytu dochází k odstoupení od
uzavřené závazné přihlášky (dále jen „smlouva“), a smlouva se tak ruší od počátku.

2. V písemném zrušení je zákonný zástupce povinen uvést jméno a příjmení dítěte, datum
narození dítěte, datum turnusu, číslo bankovního účtu pro vrácení příslušné částky,
jméno a příjmení kontaktní osoby a telefon kontaktní osoby.

3. Za den zrušení pobytu se považuje den, ve kterém bylo společnosti Wake & Fun s.r.o.
písemné zrušení pobytu prokazatelně doručeno.

4. Zákonný zástupce bere výslovně na vědomí, že v případě zrušení účasti dítěte na
příměstském táboře je povinen zaplatit storno poplatek v následující výši:

a) při zrušení účasti dítěte na příměstském táboře více než 30 dnů před
začátkem tábora činí storno poplatek 50 % z ceny příměstského tábora,

b) při zrušení účasti dítěte na příměstském táboře méně než 30 dnů před
začátkem tábora činí storno poplatek 100 % z ceny příměstského tábora.

5. Zákonný zástupce bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Wake & Fun
s.r.o. je oprávněna storno poplatek jednostranně započíst na povinnost vrátit cenu za
pobyt – plátci tak bude vrácena cena rovnající se rozdílu mezi uhrazenou částkou a výší
storno poplatku, jež bude určena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 těchto
všeobecných podmínek.

6. V případě, že v období od zrušení účasti dítěte na táboře do zahájení turnusu, na který
bylo dítě původně přihlášeno, dojde k obsazení místa ze strany náhradníka, bude plátci
vrácena celá cena pobytu. O této skutečnosti se Wake & Fun s.r.o. zavazuje informovat
zákonného zástupce nejpozději do sedmi pracovních dnů.

7. Wake & Fun se zavazuje vrátit cenu pobytu dle ustanovení článku IV. odst. 5 nebo odst.
6 nejpozději do tří dnů od začátku turnusu tábora, na který bylo dítě přihlášeno.

8. V případě zrušení tábora z důvodu vládního nařízení bude celá částka vrácena.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztah mezi zákonným zástupcem a Wake & Fun s.r.o. se řídí českým právem,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Zákonný zástupce je povinen se s těmito všeobecnými podmínkami seznámit a
dodržovat je.


