
Smluvní podmínky
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021
Pořadatel
Pavla Berto
Husova 794, 537 01 Chrudim
IČO: 75318768

a

Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel“)
uzavírají tuto smlouvu: 

I. Přihlášení k pobytu

1. Pro přihlášení dítěte na příměstský tábor využije objednatel přihlášku na internetových stránkách 
www.carostrom.cz.

2. Přihlášky je možné podávat nejpozději 3 dny před zahájením příměstského tábora.
3. K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku uhrazení ceny pobytu převodem na bankovní účet

provozovatele dle instrukcí, které provozovatel pro tuto platbu poskytne.

II. Rozsah a cena služeb
1. Cena má charakter ceny smluvní. Plná cena příměstského tábora se považuje za uhrazenou v 

okamžiku připsání platby na účet provozovatele.
2. Cena pobytu zahrnuje program, dozor a stravování (přesnídávka, oběd, svačina).
3. Příměstský tábor se uskuteční v tělocvičně, na zahradě a v okolí kavárny Čarostrom, Na Rozhledně 

766, 53701 Chrudim.
4. Nástup dítěte na příměstský tábor je každý den od 8 do 8.30h, vyzvednutí dítěte od 16.00 do 16.30h,

popřípadě dle dohody.

IV. Odstoupení od smlouvy objednatelem

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a tím zrušit smluvní vztah s provozovatelem před 
zahájením příměstského tábora či v jeho průběhu. Může tak učinit prostřednictvím e-mailu 
zaslaného na adresu carostrom@email.cz.

2. V případě zrušení pobytu objednatelem 

 méně než 1 měsíc před zahájením tábora si provozovatel účtuje storno poplatek 1000 Kč, a to 
pouze v případě, že se nenaplní kapacita příměstského tábora.

 v průběhu příměstského tábora odpovídá výše storno poplatku ceně tábora. 
3. Při zajištění náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje.

V. Odstoupení od smlouvy provozovatelem

1. Provozovatel může odstoupit od smlouvy s objednatelem v případě, že dítě nesplňuje zdravotní, 
fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře.

2. Dále může provozovatel od smlouvy s objednatelem odstoupit, pokud objednatel poskytne 
nesprávné či neúplné údaje (např. při vyplňování přihlášky).

3. Provozovatel může odstoupit od smlouvy s objednatelem v jeho průběhu příměstského tábora, 
pokud dítě vážně narušuje jeho průběh.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka 
příměstského tábora (dítěte). 

2. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
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