Všeobecné podmínky účasti na exkurzi Hnutí DUHA – Friends of the Earth
Czech Republic konané 16. až 18. září 2015
Vážení účastníci,
seznamte se, prosím, důkladně s popisem exkurze (na webových stránkách Hnutí DUHA nebo
informováním u koordinátorky Marcely Povolné (marcela.povolna@hnutiduha.cz) a
Všeobecnými podmínkami účasti na akci (dále jen VP).
1. OBECNÉ INFORMACE
1.1. Organizátorem akce je Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Udolní 33,
Brno 602 00, IČ: 15547779, DIČ: CZ15547779
1.2. Účastníkem akce se může stát řádně přihlášený nebo dohlášený zájemce, popř.
náhradník ve zdravotním stavu umožňujícím zájemci absolvovat akci.
2. PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI
2.1. Podmínkou účasti na akci je řádné vyplnění, odeslání přihlášky a zaplacení příslušné ceny
akce, ve stanoveném termínu, stanoveným způsobem. Za nesprávné a chybějící údaje v
přihlášce nese odpovědnost účastník akce nebo jeho zákonný zástupce se všemi důsledky.
2.2. Přihlášením na akci účastník nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje splnění uvedených
podmínek pro akci a souhlas s VP.
3. SJEDNANÉ SLUŽBY
3.1. Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o
akci nebo budou sděleny v dostatečném předstihu před konáním akce. Organizátor si
vyhrazuje právo provést v konečném programu akce úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní
charakter akce, popřípadě změnit trasu realizace akce. Akce se koná za jakéhokoli počasí.
4. CENA
4.1. Cena akce je 1750 Kč včetně DPH. Organizátor akce si vyhrazuje právo změnit cenu akce
pouze v případě zvýšení cen za dopravu, včetně cen pohonných hmot, nebo v případě
nečekaného zvýšení cen za ubytování v kempech.
5. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI ZE STRANY ÚČASTNÍKA AKCE NEBO JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
5.1. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce má právo zrušit svou účast nebo účast svého
dítěte na akci. Zrušení účasti musí být provedeno elektronicky na email koordinátorky akce
Marcely Povolné. Organizátorovi přináleží STORNO POPLATEK, který je stanoven podle data
oznámení zrušení účasti (rozhodující je den, kdy bylo toto zrušení organizátorovi doručeno):

a) pokud bylo zrušení účasti nahlášeno do 10. 9. 2015 (včetně), storno poplatek činí
50% z celkové ceny akce
b) pokud účastník nebo jeho zákonný zástupce zruší svou účast později než 10 .9. 2015
nebo svou neúčast nenahlásí, storno poplatek činí 100% z celkové ceny akce
5.2. Storno poplatek se nezapočítává v případě, že si účastník za sebe zajistí adekvátního
náhradníka. Nahlášení náhradníka musí být provedeno elektronicky na email koordinátorky
akce Marcely Povolné. Veškeré finanční vypořádání v tomto případě jde mimo organizátora
akce a přihlášený účastník vše řeší s náhradníkem samostatně.
6. ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY ORGANIZÁTORA
6.1. Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek uvedených ve VP. V případě nízkého
počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo akci zrušit. V případě zrušení akce ze strany
organizátora z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, bude účastníkům vráceno
100% zaplacené ceny.
6.2. Organizátor může zrušit akci nebo změnit místo či termín akce dle aktuálních
klimatických podmínek, z důvodů vyšší moci nebo neodvratitelné události, které nemohl
organizátor zabránit. O vhodnosti klimatických podmínek pro uskutečnění akce rozhoduje
organizátor. V případě zrušení akce z důvodů nevhodných klimatických (i sněhových)
podmínek, z důvodu vyšší moci nebo neodvratitelné události, bude účastníkům vráceno 90%
zaplacené ceny.
6.3. O zrušení nebo změnách v termínu či místě konání akce musí organizátor neprodleně
informovat účastníka nebo jeho zákonného zástupce.
7. REKLAMACE
7.1. Jestliže akce neprobíhá dle VP, je účastník nebo jeho zákonný zástupce oprávněn
reklamovat nekvalitní služby. Vady je nutné reklamovat ihned po jejich zjištění tak, aby bylo
možno uvedené vady odstranit v rámci možností organizátorem ještě v průběhu akce.
Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce řeší tyto reklamace s pověřeným pracovníkem
organizátora. V případě nevyřešení reklamace služeb v průběhu akce může účastník akce
nebo jeho zákonný zástupce tuto reklamaci uplatnit po jeho skončení, a to písemně
nejpozději do 2 měsíců od ukončení akce.
8. POJIŠTĚNÍ
8.1. Organizátor neuzavírá žádné pojištění pro účastníky akce. Účastníkům akce organizátor
doporučuje sjednat vlastní úrazové připojištění korespondující s povahou akce.
9. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

9.1. Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili
včas na místo zahájení akce. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.
9.2. Součástí exkurzí jsou na kratších úsecích rovněž trasy vedoucí mimo značené a zpevněné
cesty v náročněji přístupném či částečně podmáčeném terénu. Organizátor proto pro
pořádek upozorňuje, že účastníci se účastní exkurze na vlastní nebezpečí.
10. OSTATNÍ
10.1. Přihlášením se na akci účastník akce nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že se s VP
důkladně seznámil a souhlasí s nimi.
10.2. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí, aby poskytnuté osobní údaje byly
použity občanským spolkem Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic pro potřeby
akce. Osobní údaje budou sloužit pouze pro vnitřní potřebu Hnutí DUHA – Friends of the
Earth Czech Republic a budou využívány jen po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje
nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na organizaci a
zajištění akce (provozovatelé, dopravci, pojišťovny, apod.). I těmto osobám však budou
sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
10.3. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s pořízením fotografií a
videozáznamů účastníka akce. Tyto záznamy mohou být použity pro propagaci akcí Hnutí
DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, mohou být publikovány na internetových
stránkách Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic. Organizátor se zavazuje, že
pořízené záznamy nebudou v rozporu s dobrými mravy.
V Praze dne 17. 8. 2015

