
PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY 

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP SK BUŠTĚHRAD 2023 

Pořadatelem kempu je Sportovní klub Buštěhrad z. s., IČ: 487 05 829 

 

 

Pořadatel: 

Sportovní klub Buštěhrad z.s.  

Číslo klubu:   2030071 

Adresa:          Podhradí 254/7, Buštěhrad 273 43 

IČ:                  487 05 829 

  

 

Platba za kemp: 

Úhradu ceny kempu (platí pro oba turnusy) je možno provést následujícím způsobem: 

a) jednorázově - poukázat cenu kempu v plné výši 3.800 Kč na účet pořadatele, a to do 
7 dnů od podání přihlášky, nejpozději však do 19. 6. 2023 pro 1. turnus nebo do 31. 7. 
2023 pro 2. turnus, 

b) jednorázově v případě dodatečné přihlášky v průběhu července a srpna 2022 a to bez 
prodlení po obdržení platebních údajů nebo 

c) prostřednictvím dvou splátek - do 7 dnů od podání přihlášky poukázat na účet 
pořadatele zálohu ve výši 1.000 Kč a doplatek ceny kempu ve výši 2.800 Kč poukázat 
na účet pořadatele kempu nejpozději do 19. 6. 2023 pro 1. turnus nebo do 31. 7. 
2023 pro 2. turnus. 

 

Instrukce k provedení platby – fakturu s číslem účtu a variabilním symbolem obdržíte po 
odeslání přihlášky.  

V případě potřeby vystavení speciálního dokladu pro zdravotní pojišťovnu či 
zaměstnanecký fond sdělte tuto skutečnost při odesílání přihlášky. Pokud nebudou záloha 
nebo doplatek uhrazeny ve stanovené lhůtě, může být podaná přihláška považována za 
stornovanou a Vaše místo může být postoupeno náhradníkovi, pokud se s hlavním vedoucím 
kempu nedohodnete jinak.  

 

Storno podmínky: 

Věnujte prosím pozornost níže uvedenému, jelikož podáním přihlášky souhlasíte s 
uvedenými storno podmínkami.  

Platnost storno podmínek na konkrétní případ je vždy nezbytné konzultovat s hlavním 
vedoucím kempu panem Lukášem Nachtigalem, kontakt: telefon 604 577 948 nebo e-mail 
naftak10@seznam.cz. 

 

Pro 1. turnus (10. - 14. 7. 2023): 

a) při oznámení o neúčasti dítěte na táboře ze závažného důvodu do 19. 6. 2023 lze na 

základě dohody s hlavním vedoucím kempu vrátit 100% uhrazené platby, 
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b) při oznámení o neúčasti na kempu mezi 20. 6. a 7. 7. 2023 (včetně) bez lékařského 

potvrzení vylučujícího účast dítěte na kempu bude ve prospěch kempu použita 

uhrazená zálohová platba ve výši 1.000 Kč, zbytek uhrazené částky se vrací, 

c) při oznámení o neúčasti na kempu do 7. 7. 2023 (včetně) s lékařským potvrzením, 

vylučujícím účast dítěte na kempu, se vrací celá uhrazená částka, 

d) při oznámení o neúčasti na kempu od 8. 7. 2023 z jakéhokoliv důvodu bez lékařského 

potvrzení se vrací pouze hodnota stravovací normy (180 Kč/den) a ve prospěch 

kempu bude použit zbytek z celkové uhrazené ceny kempu, 

e) při oznámení o neúčasti na kempu od 8. 7. do 10. 7. 2023 ze zdravotního důvodu s 

lékařským potvrzením se vrací částka 3300 Kč, zbytek uhrazené ceny bude použit 

k úhradě nezbytných nákladů. 

 

Pro 2. turnus (21. - 25. 8. 2023): 

f) při oznámení o neúčasti dítěte na táboře ze závažného důvodu do 19. 6. 2023 lze na 

základě dohody s hlavním vedoucím kempu vrátit 100% uhrazené platby, 

g) při oznámení o neúčasti na kempu mezi 20. 6. a 18. 8. 2023 (včetně) bez lékařského 

potvrzení vylučujícího účast dítěte na kempu bude ve prospěch kempu použita 

uhrazená zálohová platba ve výši 1.000 Kč, zbytek uhrazené částky se vrací, 

h) při oznámení o neúčasti na kempu do 18. 8. 2023 (včetně) s lékařským potvrzením, 

vylučujícím účast dítěte na kempu, se vrací celá uhrazená částka, 

i) při oznámení o neúčasti na kempu od 19. 8. 2023 z jakéhokoliv důvodu bez 

lékařského potvrzení se vrací pouze hodnota stravovací normy (180 Kč/den) a ve 

prospěch kempu bude použit zbytek z celkové uhrazené ceny kempu, 

j) při oznámení o neúčasti na kempu od 19. 8. do 21. 8. 2023 ze zdravotního důvodu s 

lékařským potvrzením se vrací částka 3300 Kč, zbytek uhrazené ceny bude použit 

k úhradě nezbytných nákladů. 

 

Pro oba turnusy: 

k) oznámení o neúčasti musí být pořadateli oznámeno před zahájením kempu, nikoliv až 

v jeho průběhu nebo po ukončení kempu, 

l) při nenastoupení přihlášeného dítěte na kemp bez udání důvodu bude veškerá 

uhrazená částka, tj. 3.800 Kč, použita ve prospěch kempu, 
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m) v případě nepřijetí dítěte na kemp z důvodu nedodání lékařského potvrzení nebo 

jiného dokladu v zákonem nebo podmínkami pořadatele požadované podobě 

nevzniká nárok na vrácení jakékoli části ceny kempu, 

n) při přihlášení náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu přechází záloha a právní 

vazba na náhradníka, stornopoplatek se neplatí, 

o) zrušení účasti na kempu lze provést telefonicky na vedoucího kempu pana Lukáše 

Nachtigala (telefon 604 577 948) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, 

výhradně z e-mailové adresy rodičů, uvedené v přihlášce dítěte, na e-mailovou 

adresu hlavního vedoucího kempu (naftak10@seznam.cz). V případě e-mailové 

komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany provozovatele – 

v případě, že provozovatel přijetí mailu nepotvrdí do 24 hodin od odeslání, je nutné 

kontaktovat jej telefonicky (viz výše). Za den odhlášení se považuje den, kdy bude 

oznámení o tomto doručeno pořadateli, 

p) v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu dítěte na kempu bez zavinění na 

straně pořadatele kempu nevzniká pořadateli kempu povinnost vrátit zaplacenou 

cenu, ani její poměrnou část. Jedná se například o: rozhodnutí ukončení účasti dítěte 

na kempu ze strany zákonného zástupce, vážné kázeňské prohřešky dítěte jako 

krádež, fyzické či psychické napadení ostatních dětí nebo vedoucích, vandalismus 

případně jiný rozpor s obecně uznávanými dobrými mravy. V případě onemocnění 

během pobytu na kempu, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se 

vrací pouze nespotřebovaná stravovací norma ve výši 180 Kč/den, 

q) v případě zrušení kempu z důvodu vyšší moci nebo na základě rozhodnutí příslušných 

orgánů, bez zavinění pořadatele, se vrací do 19. 6. 2023 100% ceny kempu a od 20. 6. 

2023 90% z celkové ceny kempu (platí pro oba turnusy), 

r) pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny kempu 

(resp. její poměrné části), podle uvedených storno podmínek a po dohodě s hlavním 

vedoucím kempu, pořadatel kempu ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž 

byla částka zaplacena, a to do 14 dnů od ukončení kempu.  

 

 

 

V Buštěhradu dne 10. 1. 2023 

 

                    Lukáš Nachtigal    

             Hlavní vedoucí kempu 

                  SK Buštěhrad z. s. 


