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Smluvní podmínky  
táborů 4CAMPS  
Platné pro tábory CraftCamp, PlayCamp, StyleCamp, VideoCamp a MoveCamp, IceCamp. 
 
 
Smluvní podmínky upravují vztahy mezi účastníky, jejich zákonnými zástupci a organizátorem tábora. 
 
 

Vymezení pojmů 
 

• Táborem se rozumí některý z táborů 4CAMPS (CraftCamp, PlayCamp, StyleCamp, VideoCamp, MoveCamp, 
IceCamp). 

 

• Účastníkem se rozumí nezletilý bez plné svéprávnosti, který se účastní nebo má zúčastnit některého z táborů  
4CAMPS. Není-li uvedeno jinak, nebo nevyplývá-li z povahy něco jiného, jedná účastník prostřednictvím svého 
zákonného zástupce. 

 

• Zákonným zástupcem je zletilá, plně svéprávná osoba zastupující účastníka z důvodu jeho nesvéprávnosti  
na základě zákonného zastoupení. Zákonný zástupce je solidárně odpovědný za nároky vůči účastníkovi, 
kterého zastupuje. 

 

• Organizátor táborů je ZR Games, s.r.o, se sídlem Nademlejnská 1064/4, 198 00 Praha 9,  
IČ: 29153093 DIČ: CZ29153093 

 
 

Program tábora 
 

Program tábora je zveřejněn na webových stránkách příslušného tábora.  
Na této adrese je zveřejněno také místo konání tábora, termíny a další informace. 
 

Táborový rozcestník www.4camps.cz 
CraftCamp www.craftcamp.cz 
PlayCamp www.playcamp.cz 
StyleCamp www.stylecamp.cz 
VideoCamp www.videocamp.cz 
MoveCamp www.movecamp.cz 
IceCamp www.icecamp.cz 
 

Organizátor  
 

Organizátor zajišťuje program tábora a zprostředkovává ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický  
dozor účastníka po dobu jeho účasti na táboře 4CAMPS. Organizátor nezajišťuje jiné plnění a služby, než které 
vyplývají z programu tábora, těchto podmínek a smlouvy. 

 
 
Přihlášení účastníka na tábor 
 

Přihlášky na tábory 4CAMPS jsou dostupné na webových stránkách každého tábora  
v záložce REGISTRACE. 
 

Táborový rozcestník www.4camps.cz 
CraftCamp www.craftcamp.cz 
PlayCamp www.playcamp.cz 
StyleCamp www.stylecamp.cz 
VideoCamp www.videocamp.cz 
MoveCamp www.movecamp.cz 
IceCamp www.icecamp.cz 
 
 

Přihlášku na tábor může podat účastník zastoupený zákonným zástupcem. A to prostřednictvím on-line formu-
láře, který se nachází na internetových stránkách táborů. Odesláním přihlášky na tábor žádá účastník  
organizátora, aby účast účastníka rezervoval na táboře ve vybraném termínu. Potvrzením přihlášky 
organizátorem dochází k uzavření smluvního vztahu mezi organizátorem a zákonným zástupcem.  

http://www.craftcamp.cz/
http://www.playcamp.cz/
http://www.stylecamp.cz/
http://www.videocamp.cz/
http://www.craftcamp.cz/
http://www.playcamp.cz/
http://www.stylecamp.cz/
http://www.videocamp.cz/
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Závazná rezervace místa na táboře (v příslušném turnusu) pro účastníka je platná až ve chvíli, kdy je uhrazena 
záloha ve výši 3.000,00 Kč u letních a zimních táborů a 2.000,00 Kč u podzimních a velikonočních táborů.  

 
 
Cena tábora a platební podmínky 
 

• Cena letního a zimního tábora CraftCamp, Playcamp, StyleCamp, VideoCamp, MoveCamp, IceCamp činí 5. 990 
Kč včetně DPH. Cena podzimního a velikonočního tábora CraftCamp, Playcamp, StyleCamp, VideoCamp, 
MoveCamp je 3.990,00 Kč včetně DPH.  

 

• Zálohu ve výši 3.000,00 Kč u letních a zimních táborů a 2,000,00 Kč u podzimních a velikonočních táborů nebo 
rovnou celou částku je nutné uhradit nejpozději do 7 dnů od online registrace na tábor na uvedený účet 
společnosti. Celá částka nebo doplatek k záloze musí být uhrazeny nejpozději k 15. 6. 2018 na uvedený účet 
společnosti. 

 

• Při registraci na tábor po 15.6.2018 – je nutné uhradit celou částku nejpozději do 7 dnů od online registrace 
na tábor nebo nejpozději 5 dnů před nastoupením na turnus. Platí varianta, která nastane dříve.  

 

• Organizátor si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen, v případě závažných cenových změn na trhu nebo 
legislativních změn ovlivňujících náklady organizátora. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení  
pobytu účastníka změní organizátor ceny, je povinen tuto změnu účastníku zastoupeným zákonným  
zástupcem neprodleně oznámit. Při zvýšení cen má účastník zastoupený zákonným zástupcem právo od 
uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo e-mailem) ve lhůtě 10 dnů od oznámení změny cen. Pokud tak 
neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen změněné ceny uhradit. 

 
Cena tábora je splatná na následujících účtech: 
 

Bankovní spojení pro ČR: 2800359512/2010 
Bankovní spojení pro SR: 2300359516/8330 
 

Veškeré uváděné dny v těchto podmínkách jsou kalendářní. 

 
 
Změna podmínek tábora 
 

V závažných a odůvodněných případech může organizátor změnit termín, program, místo pobytu, případně 
tábor zrušit. Pokud účastník zastoupený zákonným zástupcem se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy 
odstoupit ve lhůtě 10 dnů od sdělení změn některých podmínek tábora organizátorem. Změna podmínek, jakož  
i nesouhlas účastníka zastoupeného zákonným zástupcem s nimi, musí být vyjádřeny písemně nebo e-mailem.  
Uhrazené části ceny tábora se organizátor zavazuje vrátit účastníkovi v plné výši (bez účtování stornovacích  
poplatků) nebo při částečném plnění v poměrné výši.  
Veškeré uváděné dny v těchto podmínkách jsou kalendářní. 
 
 

Nástup a odjezd 
 

• Nastoupit na pobyt může účastník přímo v místě tábora nebo na svozových zastávkách autobusové dopravy  
zajišťované organizátorem. Při nástupu musí účastník odevzdat táborovému vedoucímu vyplněné 
a podepsané dokumenty (bezinfekčnost, lékařské potvrzení, táborový řád), v případě cesty do zahraničí  
souhlas zákonného zástupce s vycestováním. Pokud dokumenty účastník neodevzdá na místě či u autobusu,  
nebude přijat na tábor. 
 

• Účastník k odjezdu z tábora může využít autobusové dopravy nabízené organizátorem nebo účastníka 
vyzvedne zákonný zástupce. Pokud zákonný zástupce pověří jinou osobu vyzvednutím účastníka z tábora 
je nutné odevzdat táborovému vedoucímu vyplněný formulář o této skutečnosti.  

 
 
 
 

Účast na pobytu 
 

• Účastník se zavazuje řídit pokyny pro účastníky. Zákonný zástupce je povinen dát účastníkovi náležité pokyny 
v souladu s těmito podmínkami a táborovým řádem. 
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• Účastník, který v průběhu tábora nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo nesplňuje 
podmínky pobytu, může být z tábora vyloučen, přičemž nemá nárok na náhradu za nevyužité služby. Odvoz 
z místa tábora zajistí v takovém případě zákonný zástupce účastníka na své náklady. Účastník nemá nárok  
na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou. Zákonný zástupce zodpovídá 
za stav účastníka při nástupu na tábor. Tábora se nesmí účastnit účastník nemocný nebo v obdobném stavu 
hrozícím infikací ostatních účastníků. Účastník je povinen předem oznámit speciální režim vyžadující jeho 
zdravotní stav, který mu dovoluje se tábora zúčastnit, avšak vyžaduje speciální přístup. Účastník odpovídá 
za škody jím způsobené. Zákonný zástupce je povinen nahradit společně a nerozdílně škody, které účastník  
způsobil nedodržením pokynů organizátora nebo excesem z běžného věku účastníka odpovídajícího chování. 

 
 
Odstoupení od smlouvy účastníkem  
Účastník zastoupený zákonným zástupcem má právo před nástupem na tábor jednostranně od smluvního vztahu 
s organizátorem odstoupit. Organizátor je povinen vrátit uhrazené části ceny tábora snížené o stornopoplatky  
na účet, ze kterého byly poukázány. Stornopoplatky jsou zveřejněny na webových stránkách táborů.  

 
 
Pojištění 
 

Pojištění účastníka není plněním organizátora. 

 
 
Ošetření a léčba 
 

• Zákonný zástupce účastníka souhlasí s poskytováním zdravotní péče účastníkovi a informací o zdravotním  
stavu účastníka hlavnímu vedoucímu a zdravotníkovi tábora, v době konání tábora 4CAMPS, a to ve smyslu 
ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů a určuje je tímto  
osobou, na jejíž přítomnost má účastník právo při poskytování zdravotních služeb ve smyslu ustanovení  
§ 28 odst. 3 písm. e) bod 1. 

• Zákonný zástupce účastníka souhlasí s tím, aby v případě potřeby byla účastníkovi v době konání akce poskyt-
nuta akutní péče ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách bez souhlasu zákonného zá-
stupce dle rozhodnutí lékaře. 

• Zákonný zástupce účastníka bere na vědomí, že v případě potřeby (určí tak lékař) se budu muset bezodkladně         
dostavit do příslušného zdravotnického zařízení k udělení souhlasu s poskytnutím zdravotnických služeb 
účastníkovi a zavazuje se poskytnout v této věci veškerou potřebnou součinnost. 

• Zákonný zástupce účastníka prohlašuje, že v případě zvláštních okolností, zejména onemocnění účastníka, za-
jistí jeho bezodkladný individuální odvoz z místa konání akce před stanoveným termínem ukončení akce. 

 
 
Náklady za ošetření a léčení 
 

• Pokud organizátorovi vzniknou náklady za převoz k ošetření, za ošetření poskytnuté třetí stranou 
(např. horskou službou) nebo zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka 
či obdobné náklady, vzniklé v důsledku chování účastníka v rozporu s podmínkami tábora, je účastník povinen 
uhradit organizátorovi vzniklou škodu. 

• Náklady za ošetření poskytnuté zdravotníkem organizátora nebudou účastníkovi účtovány (jsou součástí ceny 
za pobyt). 

  
 
Reklamace služeb 
 

• Vadné plnění organizátora je účastník oprávněn reklamovat. Účastník je povinen vadu reklamovat 
bezodkladně u oddílového vedoucího. Organizátor je povinen řešit reklamaci neprodleně, a pokud je 
oprávněná, sjednat okamžitou nápravu. V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu  
tábora, je účastník oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny tábora ihned po návratu z tábora, avšak nejdél e 
do 7 dnů od posledního dne turnusu tábora, kterého se účastník účastnil, písemně nebo e-mailem na adresu 
organizátora. Organizátor je povinen reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů,  
ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace. 
Veškeré uváděné dny v těchto podmínkách jsou kalendářní. 

 
 



 

    
   Organizátorem táborů 4CAMPS je firma ZR Games, s.r.o 
   se sídlem Nademlejnská 1064/4, 198 00 Praha 9, IČ: 29153093 DIČ: CZ29153093 

 
 
Pořizování fotografií, audio a video záznamů 
 

• Zákonný zástupce účastníka uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů účastníka během 
tábora a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách organizátora a s jejich 
použitím k ropagačním účelům organizátora. 

 
 
Závěrečná ustanovení 
 

• Vyplněním přihlášky bere zákonný zástupce účastníka na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami.  
Zákonný zástupce účastníka stvrzuje přihláškou, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu 
je respektuje. 

 

• Zákonný zástupe účastníka souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších údajů v souladu 
se zákonem č.101/2000 Sb. pro potřeby organizátora. Organizátor se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje 
třetí straně. 

 

• Veškeré uváděné dny v těchto podmínkách jsou kalendářní. 
 
 
 
 
 
 
V Praze, 16. března 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tom Ristovský 
Jednatel společnosti ZR Games s.r.o. 


