
 
 

Táborový řád Letního tábora sebeobrany - smluvní a platební podmínky.  

1. Účastníci letního tábora Taekwon-Do jsou povinni dodržovat následující ustanovení: 

a) Důsledně plnit pokyny vedoucích. 
b) Dodržovat stanovený denní řád. 
c) Dodržovat ústrojovou kázeň na trénincích a dalších aktivitách dle pokynu vedoucích. 
d) Chovat se ohleduplně a slušně k ostatním účastníkům tábora i ostatním lidem v areálu i mimo. 
e) Dodržovat zásady a slib Taekwon-Do. 

 
2. Na táboře je zakázáno a účastníci budou z tábora vyloučení v případě že: 

a) Bude zjištěno, že účastník požívá alkohol, drogy, nebo jiné návykové látky. 
b) Účastník šikanuje ostatní účastníky. 
c) Dopustí-li se účastník krádeže, nebo jiného protiprávního jednání, které naplňuje znaky závažného přestupku, 

nebo trestného činu. 
 

3. Účastník může být dále vyloučen z důvodu opakovaného porušení ustanovení odst. 1, písm. a-e 
 

4. Platební podmínky, stornopoplatky 
 

a) Cena za pobyt účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen. 

b) Faktura bude vystavena na vyžádání výhradně v elektronické podobě. 

c) Účastník tábora, který bude vyloučen, nemá právo na náhradu ubytovacích a provozních nákladů. 

d) V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní akce nebo na ni vůbec nenastoupí, a přitom 

objednatel od smlouvy neodstoupí ještě před jejím zahájením nebo zruší účast až po jejím zahájení, nemá 

objednatel nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci. 

e) Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat stornopoplatek ve výši 

stanovené zálohy. 

 
5. Jiné 

a) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že užívání mobilního telefonu účastníkem letního tábora je buď 

částečně omezeno anebo zcela zakázáno a neručí za jeho ztrátu nebo poškození. 

b) Objednatel nese odpovědnost za škody, které účstnik v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí 

na vybavení tábora nebo jiném majetku. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto 

poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit během pobytu nebo po jeho ukončení. 

c) K ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě 

jím podepsaného písemného souhlasu. 

Vyplněním přihlášky bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. 
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