
Všeobecné podmínky účasti na výuce lyžování ZŠ/MŠ „Veselé lyžování“ 

Prosíme pečlivě se seznamte s podmínkami účasti na akci. 

1. Obecné informace 

Organizátorem je Mgr.Vít Veselý- Ultra Ant s.r.o., Týnská 17,Praha 1, ičo:25733711 (dále jen 
organizátor). Účastníkem akce je řádně přihlášený zájemce prostřednictvím objednávky ZŠ/MŠ . 

2. Přihlášení na kurz

Podmínkou účasti na kurzu je řádné vyplnění závazné přihlášky a podepsáním zákonným zástupcem 
účastníka. Dále je podmínkou zaslání závazné objednávky a uhrazen í ceny kurzu bankovním 
převodem ve stanoveném termínu z řad ZŠ/MŠ. Termín přihlášení a zasílání objednávek jsou uvedeny 
aktuálně na webových stránkách. Organizátor nenese zodpovědnost za nesprávně vyplněné údaje na 
přihlášce. Přihlášením na kurz a podepsáním souhlasí zákonný zástupce účastníka s všeobecnými 
podmínkami „Veselého lyžování“.  
 
3. Rozsah služeb 
Rozsah a podrobnosti jednotlivé akce/kurzu jsou dohodnuty předem a uvedeny na webové stránce 
www.veselelyzovani.cz+ dalších materiálech a budou specifikovány na konkrétní objednávce mezi 
objednatelem a ZŠ/MŠ. Organizátor se zavazuje dodat služby (kurz) v plném rozsahu uvedený v 
informačních materiálech. V případě nasmlouvání nestandardních služeb bude rozsah kurzu uveden v 
objednávce. V případě drobných změn neovlivňující průběh a charakter akce si vyhrazuje organizátor 
právo řešit tyto změny samostatně. V případě zásadních změn akce převážně z důvodu nepřízně počasí 
bude akce řešena mezi organizátorem a účastníkem ZŠ/MŠ dohodou v náhradím termínu.  
 
4. Ceny a úhrada kurzu 
Ceny jednotlivých kurzů jsou uvedeny v informačních materiálech. Ceny jsou  pevné na aktuelní zimní 
sezonu a organizátor si vyhrazuje právo na změnu v případě navýšení DPH a PHM, které neovlivní. 
Úhrada ceny kurzu  bude provedena převodem zálohové faktury na 100% kurzovného do stanoveného 
termínu na účet organizátora. ZŠ/MŠ provedou výběr kurzovného od nahlášených účastníků. Úhrada 
je dle dohody možná i v hotovosti v MŠ/ZŠ. 

   
 5. Zrušení účasti  
a) ze strany účastníka  
Zákonný zástupce účastníka má právo kdykoliv zrušit účast na kurzu bez uvedení důvodu. Není nárok 
na vrácení kurzovného. Dále při bezdůvodném nedostavení se účastníka na přihlášení kurz není také 
nárok na vrácení kurzového. Stejně tak při zatajení pravdivých informací/údajů (zdravotní stav) a 
následném zjištění není nárok na vrácení kurzovného. V případě onemocnění účastníka/dítěte před 
kurzem nebo při probíhajícím kurzu organizátor vrátí 50% kurzovného na dny promeškané nemocí. 
Oznámení nemoci o zrušení bude nahlášeno organizátorovi co nejdříve, jakmile budete znát tuto 
skutečnost nejpozději v den nemoci. Na nahlášení onemocnění po proběhlém kurzu nebude 
organizátor brát zřetel a není nárok na vrácení peněz. Pro uznání vrácení peněz organizátorem z 
důvodu onemocnění zašlou rodiče/zákonní zástupci nebo může škola/školky písemné potvrzení od 
lékaře, od které doby/dne je dítě nemocné a to nejpozději do 1. měsíce od dne zahájení kurzu. Po 
uplynutí této měsíční dob y není nárok na vrácení kurzovného v plné výši za nemoc.  
b) storno se strany objednatele (ZŠ/MŠ)  
Objednatel má právo bez uvedení důvodu zrušit akci/kurz. Zrušení/odstoupení akce musí být písemně. 
Organizátorovi náleží odškodné neboli storno poplatek. Storno poplatek je stanoven dle délky času 
odstoupení a termínu startu kurzu. Rozhodující je den doručení odstoupení od závazné 
přihlášky/objednávky, jako start kurzu se počítá 1den kurzu.  
30 a více dní 50% z ceny kurzu  
29 - 4dny 80% z ceny kurzu  



3 - 1den před zahájením kurzu 100% ceny kurzu  
při nenastoupení na kurzu 1den 100% storno  
V případě objednání kurzu a následného klesnutí velikosti skupiny pod limit bez možnosti náhradníků 
bude buď skupinka spojena s jinou menší skupinkou, pokud bude tato možnost. Nebo bude dle dohody 
navýšena cena pro menší počet účastníků. V případě, že by objednatel chtěl odstoupit od kurzu, platí 
uvedené storno poplatky. c) ze strany organizátora Organizátor může změnit termín nebo zrušit kurz v 
případě nevhodných sněhových nebo klimatických podmínek. O vhodnosti podmínek rozhoduje 
organizátor. O těchto zásadních změnách bude neprodleně informovat objednatele ZŠ/MŠ. Pokud 
podmínky dovolí, bude dohodnut náhradní termín. V  případě nemožnosti realizace kurzu (není volný 
termín, nedostatek sněhu) bude vráceno objednateli 90% uhrazení částky. 10% částky jsou minimální 
režijní náklady nutné na přípravu a organizaci kurzů. 

   
 6. Pojištění  
Organizátor má sjednané pojištění na úraz a odpovědnost účastníků za vzniklé škody s pojišťovnou 
Kooperativa a.s. K uzavření pojistné smlouvy se zavazují účastníci/zákonní zástupci v přihlášce na 
kurz, kde dodávají pravdivé údaje- jméno, adresu a RČ dítěte. Řádné dodání je podmínkou pojištění. 
ZZ souhlasí s dodáním osobích údajů pro účely kurzu a pojištění. V případně nesuhlasu nebude dítě 
pojištěno . Organizátor obdrží pro organizaci jen jméno a příjmení dítěte a rok narození.  
 
7. Závěrečná ustanovení 
Účastnit kurzu se mohou pouze závazně přihlášení účastníci viz. bod 2. Zákonný zástupce (ZZ) 
účastníka/dítěte souhlasí s poskytnutím osobních údajů  pro potřeby organizátora. Dále ZZ nezatajuje, 
že dítě nemá žádné zdravotní omezení pro absolvování kurzu. V případě, že se organizátor dozví 
opačné informace o bránícím zdravotním stavu účastníka absolvovat kurz vyloučí jej z kurzu bez 
nároku vrácení kurzovného. Organizátor má právo vyloučit z výuky viditelně nemocné dítě. ZZ také 
souhlasí s focením během kurzu a se zveřejněním fotografií , dokumentace na web stránkách Veselého 
lyžování a dalších materiálech. V případě, že ZZ nesouhlasí s fotografováním dítěte, sdělí to 
organizátorovi kurzu. ZZ souhlasí s dodáním osobích údajů pro účely kurzu a pojištění. V 
případně nesuhlasu nebude dítě pojištěno . Organizátor obdrží pro organizaci  jen jméno a 
příjmení dítěte a rok narození. ZZ zodpovídá a ručí za bezpečný technický stav lyžařského vybavení 
(především lyže a vázání) účastníka/dítěte. Účastníci, kteří se nedostavili bezdůvodně včas na místo 
zahájení akce, nemají nárok na žádnou náhradu. Organizátor nenese za tyto účastníky žádnou 
zodpovědnost. Pedagogický doprovod na kurzu zodpovídá a dozoruje při cestě tam/zpět (dopravě), při 
 přípravě na výuku a je nápomocen při odvedení na WC nebo dozoruje případně u dětí, které se 
mimořádně nemohou účastnit kurzu, z jakýkoliv důvodů. V  případě objednání kurzu a následného 
klesnutí velikosti skupiny pod limit bude  buď skupinka spojena s jinou menší skupinkou, pokud bude 
tato možnost. Nebo  bude dle dohody navýšena cena pro menší počet účastníků. Všechny zúčastněné 
strany na projektu Veselé lyžování souhlasí, že v případě neobvyklých situací  budou řešit vše dohodou 
a smírnou cestou ve prospěch všech stran. Přihlášením se na kurz účastník, zákonný zástupce, 
zástupce ZŠ/MŠ stvrzuje,že porozuměl a souhlasí s Všeobecnými podmínkami Veselého lyžování.  
 
V Praze dne 23.5.2018

 


