
Všeobecné podmínky akce Letní Kemp a soustředění 2020 

 

Přihláška Dítě je na akci přihlášeno vyplněním a odesláním elektronického formuláře. S odesláním 

přihlášky rodič potvrzuje souhlas s podmínkami i pravidly kempu, kterým rozumí a respektuje je. Nárok 

dítěte na účast na kempu vzniká až po zaplacení účastnického poplatku. V období mezi přijetím 

přihlášky a zaplacením je dítě na takzvané čekací listině.  

 

Zrušení účasti na kempu: 

Rodič má právo kdykoliv zrušit pobyt dítěte na kempu. Za zrušení účasti se vrací zaplacená částka 

ponížená o následující storno poplatek:  

 Při zrušení účasti do 30 června 2020, činí storno poplatek 20% z celkové částky  

 Při zrušení účasti od 15. srpna 2020, činí storno poplatek 70% z celkové částky  

V případě, že dítě na kemp bez předchozího písemného upozornění z jakéhokoliv důvodu nenastoupí, 

nemá právo na vrácení účastnického poplatku. V případě nenastoupení na kemp z důvodu nemoci 

bude po předložení lékařské zprávy vrácení části poplatku řešeno po individuální domluvě. Pořadatel 

si vyhrazuje právo zrušit účast dítěte na kempu, poruší-li vážným způsobem zásady slušného jednání, 

nebude-li se řídit kempovým řádem nebo neuposlechne pokynů svého vedoucího. V takovém případě 

nemá právo na vrácení účastnického poplatku. Pokud účastník opustí akci v jejím průběhu, nemá právo 

na vrácení účastnického poplatku. Pořadatel akce neručí za ztráty jakýkoliv věcí účastníka kempu, proto 

s sebou nedoporučuje brát cenné předměty. Rodiče jsou plně zodpovědní za jakékoliv úmyslné ztráty 

a škody způsobené jejich dětmi. Rodiče své děti před odjezdem poučili o striktním zákazu užívání 

jakýkoliv omamných látek.  

Zpracování osobních údajů  

I. Účastník a zákonný zástupce účastníka tímto udělují výslovný souhlas podle ustanovení 

zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů o změně některých dalších zákonů, v 

platném znění (dále jen „Zákon“), se zpracováním veškerých osobních údajů účastníka 

uvedených v registračním formuláři na http://fotbal.loko-cl.cz, klubem TJ Lokomotiva 

Česká Lípa, o.s. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro účely organizace fotbalových 

kempů TJ Lokomotiva Česká Lípa a pro marketingové účely po dobu 2 let, od okamžiku 

poskytnutí tohoto souhlasu.  

II. Odesláním přihlášky účastník a zákonný zástupce účastníka dává pořadateli v souladu se 

zákonem. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, 

příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, které pořadateli v souvislosti se svou 

účastí na akci poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti na akci a pro další obchodní 

a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 2 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v 

rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na 

webových stránkách pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, 

zejména za účelem vyhlášení výherců. Účastník a zákonný zástupce účastníka zároveň 

vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše 



uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. 

Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník a zákonný zástupce účastníka si je 

vědom svých práv plynoucích z ustanovení zákona, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, 

že pořadatel nebo třetí osoby pověřené pořadatelem provádějí zpracování jeho osobních 

údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo 

v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 

zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních 

údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci 

osobních údajů organizátorovi jsou účastník a zákonný zástupce účastníka vyloučeni z další 

účasti na akci.  

III. Účastník a zákonný zástupce účastníka odesláním přihlášky dávají souhlas s užitím své 

podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových 

záznamů týkajících se jejich osob nebo jeho projevů osobní povahy pořízených 

pořadatelem v souvislosti s pořádáním akce pro komerční účely na všech komunikačních 

médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich 

následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do 

souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, 

časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, 

kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne. 

 

 

 Vydáno v České Lípě dne 20. 11. 2019 

 

Řád kempu  
 

Rodiče zodpovídají za to, že účastník přijede na akci řádně poučen tímto dokumentem. Každý 

účastník kempu  

• bude respektovat zásady slušného chování a jednání jak k vedoucím a trenérům, tak k 

ostatním účastníkům akce 

• bude po celou dobu trvání akce respektovat pokyny vedoucích a trenérů a řídit se jimi  

• se nesmí bez vědomí vedoucího vzdálit z ubytovacích nebo tréninkových prostor, a to ani do 

nejbližšího okolí; vymezení areálu určí trenér na prvním setkání  

• je zodpovědný za čistotu ve stanu i v prostorách šaten, sprch i toaletních zařízení  

• se řídí kempovým řádem a dodržuje večerku, po které musí být ve svém pokoji připraven ke 

spánku 

• nahlásí jakýkoliv úraz či zdravotní potíže vedoucímu, trenérovi či zdravotníkovi akce 

• respektuje zákaz požívání jakýchkoliv omamných či psychotropních látek  

• respektuje zákaz používání ohně  

• respektuje zákaz používání mobilního telefonu v době programu nebo v době nočního klidu  

• se řídí dalšími pravidly, které pořadatel akce v průběhu určí. 


