
 

Všeobecné obchodné podmienky – Jarný denný tábor pre deti 

od 5 – 10 rokov 

 1.Spoločnosť Usporiadateľ tábora firma Marine Swim Academy, IČO:50859625 , 

DIČ:1079598454 , prevádzka: hotel International****, Golf resort Black Stork, Veľká Lomnica 

,je organizátorom JARNÝ DENNÝ TÁBOR –  tábor pre deti . 

 Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi firmou Marine Swim 

Academy a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa pri organizácii do detského tábora 

JARNÝ DENNÝ TÁBOR , ktorého sa dieťa zúčastní.  

Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom alebo zákonným 

zástupcom. Tieto podmienky sú pre zúčastnené strany záväzné.  

Základné informácie , prihláška, všeobecné obchodné podmienky ako aj základné pravidlá 

účasti  JARNÝ DENNÝ TÁBOR – tábor pre deti, sú zverejnené na www.plavaniesdetmi.sk. V 

prípade ďalších otázok alebo nejasností volajte 0902 171 848 alebo e – mailom 

info@plavaniesdetmi.sk 

2. Prihlásenie  

Zmluvný vzťah medzi firmou Marine Swim Academy a rodičom vzniká na základe vypísania 

Registračnej prihlášky na 5 dňový jarný denný tábor  v elektronickej podobe cez formulár na 

webovej stránke www.plavaniesdetmi.sk  

Prijatie prihlášky, zaslanej v elektronickej forme, je firmou Marine Swim Academy potvrdené 

spätným e-mailom, ktorý je potrebný na uzatvorenie platnej a účinnej Zmluvy o detskom 

tábore. Týmto má zmluva zachovanú písomnú formu . 

 Po potvrdení prihlášky spätným e-mailom zo strany Marine Swim Academy môže rodič pred 

začatím čerpania služieb tábora od zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to písomným oznámením, 

ktoré je účinné dňom jeho doručenia firme Marine Swim Academy. Pri odstúpení od zmluvy 

je rodič povinný uhradiť Spoločnosti storno poplatky uvedené v článku 6 (storno podmienky). 

3. Cena a platobné podmienky 

 Cenou sa rozumie celková cena uvedená v zmluve. Spoločnosť má právo požadovať pri 

uzatvorení zmluvy zaplatenie 100% ceny za tábor a to najneskôr 30 dní pred realizáciou 

tábora. Miesto v tábore rezervuje firma Marine Swim Academy dieťaťu až po zaplatení celej 

sumy. Cenu za tábor je možné hradiť prevodom alebo priamym vkladom na účet firmy , do 

poznámky je potrebné zadať meno a priezvisko dieťaťa – účastníka kurzu. 
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4.Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu) účastníka tábora :  

Zaplatiť plnú cenu účastníckeho poplatku a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom 

letného tábora . 

Pri nástupe dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu Preukazu poistenca.  

Počas tábora denne priviezť/odovzdať dieťa OSOBNE pedagogickému dozoru do priestoru, 

kde denný tábor prebieha, ráno medzi 7:45 – 8:30 hod, a vyzdvihnúť medzi 15:30 – 16:00 

hod. 

 Uhradiť materiálne škody, ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním Základných pravidiel 

účasti v tábore . 

5.Zrušenie tábora  

V prípade zrušenia tábora oznámi organizátor túto skutočnosť zákonnému zástupcovi 

účastníka najneskôr 7 dní pred jeho začatím (rozhodujúci je dátum odoslania). 

 Organizátor môže zrušiť tábor v nasledujúcich prípadoch:  

-z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu 

náhradu, 

 -z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov  

-z dôvodu vyššej moci (t.j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.). V 

prípade zrušenia tábora zo spomínaných dôvodov bude rodičovi vrátená plná suma 

účastníckeho poplatku 

 

6.Storno poplatky 

 Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o dennom tábore, vrátenie už zaplatenej ceny a 

zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:  

 

 



 

 

 

Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, musí zaplatiť nasledovné storno 

poplatky: 

 - odstúpenie bez storno poplatku:  

30 kalendárnych dní pred prvým dňom začiatku tábora. Ak v tejto lehote už rodič za tábor 

zaplatil celú sumu, tá mu bude vrátená na účet, z ktorého bola zaplatená cena za tábor do 

7.pracovných dní od odstúpenia 

-- odstúpenie so storno poplatkom vo výške 100% z ceny za tábor :  

v lehote 29 dní a menej dní pred termínom prvého dňa tábora. Nástupom účastníka do 

tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.  

-  odstúpenie so storno poplatkom 25% z ceny za tábor : 

 z dôvodu vážneho zdravotného stavu prihláseného dieťaťa v lehote min. 1 deň pred 

termínom prvého dňa tábora. Za vážny zdravotný stav sa považuje hospitalizácia dieťaťa 

7. Odstúpenie od zmluvy  

V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je firma Marine Swim Academy 

oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič 

je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré firme Marine Swim Academy nesplnením povinnosti 

rodičom vznikli.  

V prípade, ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu 

účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník 

z tábora vylúčený. V tomto prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej 

sumy z účastníckeho poplatku. 

 V prípade ak dieťa nenastúpi do tábora a nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek 

dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, nemá nárok na 

vrátenie časti ceny za nečerpané služby 

 

Firma Marine Swim Academy si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom 

a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje 

majetok alebo zdravie ostatných účastníkov tábora alebo zamestnancov a pedagógov, 



prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh 

tábora. 

  

 

 

 

Rodič má právo písomne oznámiť firme, že namiesto jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné 

dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa. 

Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a 

prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške, pričom 

toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zamestnancom firmy . 

Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý 

vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne 

zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora. 

 

 

V detskom letnom tábore platia základné pravidlá účasti v tábore, ktorými sa účastníci musia 

riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako 

aj pre hladký priebeh programu tábora. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel 

môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z tábora. V takomto prípade zaniká rodičovi nárok na vrátenie 

celej sumy, alebo jej časti.  

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.04.2018. 


