VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na prázdninový workshop
1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto
všeobecných podmínek. Předmětem je ujednání mezi provozovatelem prázdninových workshopů a objednavatelem
(zákonným zástupcem) o účasti dítěte (zájemce, potažmo účastníka) na prázdninových workshopech.
Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)
Provozovatel – SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. (dále jen provozovatel)
2. Účastníkem prázdninových workshopů se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na
prázdninový workshop a uhrazením ceny prázdninového workshopu v souladu s pokyny provozovatele. Osoby
mladší 18 let jsou zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou
odpovědnost za plnění těchto všeobecných podmínek.
3. Účastník prázdninového workshopu je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny instruktorů
workshopů. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků workshopů. Účastník je povinen
zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky prázdninových workshopů. V případě kázeňských
problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej bez nároku na vrácení zaplacené částky. Účastník
prázdninového workshopu je povinen nepoškozovat majetek v místě konání prázdninového workshopu.
4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na prázdninový workshop seznámit dítě přiměřeným způsobem
s daným řádem, a to zejména s následujícími body:
Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů a vychovatelů objekt školy či domova
mládeže. Při veškerých pohybových aktivitách a ostatních aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích,
nevzdalovat se od skupiny.
Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích.
Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu.
Alkohol, drogy, kouření – Přísný zákaz !!!
Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování)
a neužívat sprostá slova.
Hygiena – Mytí rukou a používání desinfekcí dle pokynů vedoucích a dodržování hygienických nařízení vlády.
Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí).
5. Vybavení pro zvolený workshop je dostupné na místě a není nutné vozit vlastní vybavení. Pokud si účastník
prázdninového workshopu přinese vlastní vybavení (notebook, fotoaparát, mobil atd.) provozovatel nenese žádnou
odpovědnost za ztrátu, krádež či poškození toho vybavení.
6. Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu dilny.kyberna.cz a zaplacení prázdninového workshopu
do 31. 5. 2021.
7. Před nástupem dítěte na prázdninový workshop je nutné odevzdat vedoucímu potvrzení o bezinfekčnosti od rodičů
nebo jiné dokumenty dle aktuálních pokynů vlády v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. Zákonný
zástupce předá informace o veškerých zdravotních problémech, lécích a omezeních vedoucím
prázdninového workshopu.
8. Na prázdninový workshop musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, případně jiným doprovodem minimálně
první den začátku daného turnusu. V následujících dnech dítě může docházet a odcházet samo, pouze pokud
v přihlášce byla tato možnost zvolena, případně průkazně dohodnuta s provozovatelem. Veškeré mimořádné
opuštění prázdninového workshopu musí být hlášeno předem provozovateli. Do doby převzetí dítěte vedoucím za
něj provozovatel nepřebírá odpovědnost.
9. Cenu prázdninového workshopu je nutné uhradit provozovateli k datu uvedenému na pokynech zaslaných e-mailem.
Nezaplacení ve stanoveném termínu podle instrukcí provozovatele lze posuzovat jako nedodržení všeobecných
podmínek a místo může být nabídnuto dalšímu zájemci.
10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem prázdninového workshopu od závazné přihlášky odstoupit.
Zrušení pobytu se provádí e-mailem nebo telefonicky a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení
přihlášky, při nenastoupení na prázdninový workshop, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno
dle storno podmínek uvedených v bodu 11. těchto smluvních podmínek.
11. Výše stornovacího poplatku: V případě zrušení prázdninových workshopů z důvodu epidemiologické situace bude
vrácena celá zaplacená částka. V případě že zájemce o prázdninový workshop byl prokazatelně indikován jako
infekční bude mu vrácena celá zaplacená částka.
Storno 28 dnů před začátkem workshopů – zájemci bude vrácena celá zaplacená částka
Storno 21 dnů před začátkem workshopů – zájemci bude vrácena zaplacená částka snížena o 25% ceny
workshopu
Storno 14 dnů před začátkem workshopů – zájemci bude vrácena zaplacená částka snížena o 50% ceny
workshopu
Storno 7 dnů před začátkem workshopů – zájemci nebude vrácena zaplacená částka
Ukončení workshopu v jeho průběhu – zájemci nebude vrácena zaplacená částka

12. Provozovatel umožňuje úhradu třetí osobou (např: zaměstnavatel zákonného zástupce, z fondu FKSP nebo jiných
zdrojů) na základě domluvy s provozovatelem.
13. Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady prázdninového workshopu a přijetím všeobecných podmínek
stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi.

Prázdninové workshopy jsou spolufinancované z projektu I-KAP II
Organizátor prázdninových workshopů SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o.

