OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPORTOVNÍHO CAMPU
TARY CAMP
obchodní společnosti
Tary Camp s.r.o.
se sídlem Na Kavčí skále 1697/4, 251 01 Říčany
IČO: 05292255, DIČ: CZ05292255
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 261334C
1. VYMEZENÍ POJMŮ
Organizátorcampů je Tary Camp s.r.o., sídlo Na Kavčí skále 1697/4, 251 01 Říčany,
IČO: 05292255, DIČ: CZ05292255
Zákonný zástupce dítěte, nebo též objednatel, je zletilá, plně svéprávná osoba zastupující
účastníka z důvodu jeho neplné svéprávnosti a jeho právní nezpůsobilosti ke všem právním jednáním
na základě zákonného zastoupení. Zákonný zástupce je solidárně odpovědný za nároky vůči
účastníkovi, kterého zastupuje.
Účastníkemse rozumí nezletilý bez plné svéprávnosti, který se účastní nebo má zúčastnit
některého z campů. Nezletilý účastník je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným
rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Není-li uvedeno jinak, nebo nevyplývá-li z povahy něco jiného,
zákonný zástupce nezletilého účastníka zastupuje při právních jednáních, ke kterým není právně
způsobilý.
campumse rozumí některý z turnusů letního sportovního campu Tary Camp. Jednotlivé turnusy a
místa konání campu jsem vyvěšeny na stránkách organizátora, a to: www.tarycamp.cz.
2. PŘEDMĚT SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Tyto smluvní podmínky organizátora upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi
organizátorem a objednatelem, jehož předmětem jsou dětské rekreační pobyty na sportovních
campuch Tary Camp.
Práva a povinnosti mezi organizátorem a objednatelem, vzniklá ze smluvního vztahu uvedeného výše,
řídí se současně i těmito obchodními podmínkami.
3. PROGRAM CAMPU
Program campu je zveřejněn na webových stránkách www.tarycamp.cz. Na této adrese je
zveřejněno také místo konání campu, termíny a další informace.
4. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor zajišťuje program campu a zprostředkovává ubytování, stravování, pedagogický a
zdravotnický dohled účastníka po dobu jeho účasti na campu. Organizátor nezajišťuje jiné
plnění a služby než které vyplývají z programu campu, těchto podmínek a smlouvy.
5. PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA NA CAMP
Přihlášky na camp Tary Camp jsou dostupné na webových stránkách www.tarycamp.cz, a to v
záložce „Registrace“. Účastník se přihlásí tak, že vyplní veškerá políčka ve formuláři, potvrdí souhlas
s těmito obchodními podmínkami, příp. může potvrdit souhlas se
zpracováním osobních údajů a klikne na tlačítko „Odeslat přihlášku“.
Veškerá prezentace umístěná na výše uvedených webových stránkách je informativního charakteru a
organizátor není na základě této prezentace povinen uzavřít s objednatelem smlouvu. Ustanovení §
1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Přihláška na camp může být podána pouze
účastníkem zastoupeným zákonným zástupcem. Přihláška může
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být podána pouze prostřednictvím on-line formuláře.
Odesláním přihlášky na camp žádá účastník organizátora, aby rezervoval účast účastníka na campu
ve vybraném termínu a místě. Potvrzením přihlášky organizátorem dochází k uzavření smluvního
vztahu mezi organizátorem a účastníkem zastoupeným zákonným zástupcem.
Rezervace místa na campu (příslušném turnusu) se pro účastníka stává závaznou až v okamžiku, kdy
je uhrazena aspoň první splátka ceny za pobyt, anebo celá cena v případech dle následujícího
odstavce.
6. CENA CAMPU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena campu je 6 990 Kč/285 €. Cena je také viditelně umístěna na webových stránkách
www.tarycamp.cz.
Cena campu je po zpracování odeslané přihlášky organizátorem a po doručení potvrzujícího e-mailu
zákonnému zástupci účastníka splatná následovně:
a)

První část ceny campu ve výši 3 990 Kč/165 € (příp. cena campu v plné výši 6 990 Kč/285 €), je
splatná nejpozději do 7 dnů od on-line registrace na daný turnus campu a doručení potvrzujícího
e-mailu na jeden z níže uvedených účtů organizátora, dle zálohové faktury zaslané objednateli
v potvrzujícím e-mailu.

b)

Doplatek, tj. druhá část ceny campu, ve výši 3 000 Kč/120 €, je splatný nejpozději do 31. 3. roku,
v němž je camp konán, na jeden z níže uvedených účtů organizátora.

V případě, že se účastník registruje na jeden z campů po 1. 4., je povinen uhradit cenu campu v plné
výši nejpozději do 7 dnů od online registrace na camp a doručení potvrzujícího e-mailu.
Účastník campu je povinen zaplatit cenu campu v plné výši vždy nejpozději 5 dní před nastoupením
na vybraný turnus.
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 cenu, je povinen tuto změnu účastníku zastoupeným
zákonným zástupcem neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má účastník zastoupený zákonným
zástupcem právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo emailem) ve lhůtě 10 dnů od
oznámení zvýšení ceny. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.
Cena campu je splatná na následující účty:
Bankovní spojení pro ČR: 529225525/5500
Bankovní spojení pro SR:
IBAN: CZ0520100000002001282950
SWIFT: FIOBCZPPXXX
název účtu: Tary Camp s.r.o.
7. ZMĚNA PODMÍNEK campu
V závažných a odůvodněných případech může organizátor změnit termín, místo pobytu, případně
camp zrušit. Pokud účastník zastoupený zákonným zástupcem se změnou nesouhlasí, má právo od
smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů od sdělení organizátorem o změně některých podmínek campu.
Změna podmínek, jakož i nesouhlas účastníka zastoupeného zákonným zástupcem s nimi, musí být
vyjádřeny písemně nebo e-mailem. Uhrazené části ceny campu se organizátor zavazuje vrátit
objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně.
8. ZRUŠENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU ORGANIZÁTOREM
Organizátor může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením campu či v jeho průběhu v
následujících případech:
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a) Pokud účastník vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména hrubým porušováním campového
řádu. Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení patří alkohol, cigarety, drogy, jiné
omamné látky, nože či nožíky a jiné zbraně, střelivo, časopisy a jiné předměty s erotickou tematikou.
b) V případě, že účastník nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na campu –
camp je fyzicky náročnější kvůli provozování parkouru a posilování, určeném pro pobyt dětí, které jsou
schopny se bez problémů přizpůsobit campovému režimu.
c) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (nejen při vyplňování
přihlášky), či v případě nedodání kompletní dokumentace vyžadované objednatelem při zahájení
pobytu, tj. zejména podepsané potvrzení od lékaře, podepsané potvrzení o bezinfekčnosti spolu s
kopií průkazu zdravotní pojišťovny, souhlasu s poskytnutím zdravotní péče a podepsaný campový řád
(jakožto doklad o seznámení se s campovým řádem).
d) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění organizátora a znemožňují pokračování
konání campu (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).
e) V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci.
V případech dle písm. a) – c) nemá objednatel nárok na náhradu za nevyužité služby. Odvoz
účastníka z místa campu zajistí v takovém případě zákonný zástupce účastníka na své náklady.
V případě dle písm. d) – e) obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k
využitým službám, která mu bude objednatelem vrácena nejpozději do 30-ti dnů od ukončení campu.
Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.
Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny za služby, které účastník nevyužije vlastní vinou.
V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní celého campu nebo na camp
vůbec nenastoupí nebo zruší účast až po zahájení campu, nemá objednatel/účastník nárok na vrácení
zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.
Objednatel odpovídá za stav účastníka při nástupu na camp. campu se nesmí účastnit účastník
nemocný nebo v obdobném stavu hrozícím infikací ostatních účastníků. Objednatel je povinen předem
oznámit speciální režim, který vyžaduje zdravotní stav účastníka, který mu dovoluje se campu
zúčastnit, avšak vyžaduje speciální přístup.
Objednatel odpovídá společně s účastníkem za škody účastníkem způsobené. Objednatel je
povinen nahradit společně a nerozdílně škody, které účastník způsobil nedodržením pokynů
organizátora nebo excesem z běžného věku účastníka odpovídajícího chování.
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY OBJEDNATELEM
Objednatel má právo před nástupem účastníka na camp jednostranně od smluvního vztahu s
organizátorem odstoupit. Organizátor je povinen vrátit uhrazené části ceny campu snížené o
storno poplatky na účet, ze kterého byly poukázány. Storno poplatky jsou zveřejněny na webových
stránkách Tary Campu v sekci Dokumenty.
10. POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST ORGANIZÁTORA ZA CENNÉ VĚCI
Úrazové pojištění účastníka je zajištěno organizátorem a je v ceně campu. Organizátor přejímá
hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku), které účastník svěří
do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník v průběhu pobytu
ponechá u sebe, nenese pořadatel žádnou odpovědnost.
Při příjezdu zaplatí účastník campu hotově vratnou kauci 500 Kč pro případné vzniklé škody na
inventáři rekreačního střediska. Poslední den pobytu se kauce vyúčtuje hotově na místě.
11. NÁKLADY NA 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
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účastníka či obdobné náklady, vzniklé v důsledku chování účastníka v rozporu s podmínkami campu,
je účastník/objednatel povinen uhradit organizátorovi vzniklou škodu. Náklady za ošetření poskytnuté
zdravotníkem organizátora nebudou účastníkovi/objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt).

12. NÁSTUP A ODHLÁŠENÍ Z CAMPU
Parkourový - sportovní - camp TARY CAMP začíná organizovaným zahájením v den nástupu, kterým
je sobota. Příjezdy jsou od 16:00 hod. do 17:00 hod. Jednotlivé termíny jsou vyvěšeny na stránkách
organizátora www.tarycamp.cz. Den nástupu je vždy určen daným turnusem, na který zákonný
zástupce přihlásil účastníka na základě závazné přihlášky. Zákonný zástupce účastníka zajistí, aby
účastník řádně a včas nastoupil k pobytu a byl přítomen až do jeho řádného ukončení. Na základě
řádně doložené omluvy potvrzené dětským lékařem lze připustit výjimku pro pozdější nástup, a to z
důvodu nemoci a doporučené rekonvalescence dětským lékařem.
Kdo řádně nenastoupí nebo není omluven dle předchozí věty na dětský camp v den jeho zahájení,
nemůže se campu zúčastnit. Není v možnostech organizátora přebírat účastníky v průběhu campu a
zařazovat je do běžících kolektivů. Pozdní nástup není překážkou na straně organizátora.
Poslední den campu (rovněž sobota) v 09:30 hod. proběhne závěrečná show pro rodiče ( pokud to
organizační a povětrnostní podmínky dovolí), na níž se podílí účastníci campu a od 10:00 hod. do
10:30 hod. probíhá odhlášení a odjezd z campu.
13. CAMPOVÝ ŘÁD
S ohledem na bezpečnost a program účastníků a campu, jsou všichni účastníci povinni dodržovat na
campu campový řád, kterým se rozumí základní pravidla, která zajišťují slušné chování, bezpečnost,
prevenci úrazů a nehod, chrání vybavení organizátora i pronajaté vybavení.
Campový řád řeší převážně slušné a kamarádské chování, pravidla pro vytvoření kolektivu, denní
režim, atd..
Účastník má právo kdykoliv při svém trápení a problému, obrátit se na svého vedoucího, praktikanta,
zdravotníka nebo i přímo na vedení campu. Účastník není oprávněn jakýkoliv konflikt řešit sám.
14. VYBAVENÍ NA CAMP
Zákonní zástupci jsou povinni zajistit účastníkovi povinnou výbavu dle následujícího seznamu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

repelent a opalovací krém
užívané léky (odevzdávají se povinně při registraci na camp, dítě je nesmí mít u sebe z
bezpečnostních důvodů)
pokrývka hlavy (kšiltovka, šátek,..)
min. 1x sportovní běžecká obuv (doporučujeme 2x), 1x volná obuv (sandále nebo pantofle)
nerozbitná láhev na pití min. 0,5l
kapesné dle uvážení na občerstvení a Enjoy the Movement (vyšší kapesné možno uschovat u
trenéra/vedoucího)
lehkou bundu či větrovku
sportovní oblečení na tréninky (možnost si zakoupit Enjoy the Movement na campu)
hygienické potřeby (osušku, kartáček, zubní pastu, šampón a sprchový gel)
spodní prádlo, plavky, ponožky (dostatečném počtu)

Ostatní vybavení je ponecháno na vůli zákonných zástupců.
15. ODJEZD Z CAMPU NA ŽÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEBO ÚČASTNÍKA
Pokud účastník odjíždí z campu předčasně na žádost zákonného zástupce nebo samotného
účastníka, a to z jakéhokoli důvodu, nemá objednatel právo ani nárok na vrácení ceny campu, a to ani

Organizátor campu: Tary Camp s.r.o., IČO: 05292255 | 
www.tarycamp.cz
4/7

z části. Zákonní zástupci jsou povinni předčasný odjezd účastníka z campu oznámit organizátorovi
v dostatečném předstihu, a to z důvodu přípravy účastníka k odjezdu. Pro organizátora předčasný
odjezd znamená časově a organizačně náročný proces.
16. ODJEZD Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ
Pokud účastník odjede z campu z důvodu onemocnění, které propuklo až na campu, je rodičům
vrácena poměrná část ceny campu.

17. 
ODJEZD Z CAMPU Z DŮVODŮ KÁZEŇSKÉHO PROBLÉMU
V případě, že účastník poruší hrubě campový řád, nebo jej porušuje opakovaně, nedodržuje
opakovaně své povinnosti, bezdůvodně se nezúčastňuje připraveného programu, je organizátor
oprávněn takového účastníka vyloučit z campu. Vyloučením z campu dochází k okamžitému ukončení
smluvního vztahu mezi organizátorem a objednatelem. Organizátor o vyloučení účastníka
bezodkladně informuje zákonného zástupce, který je povinen bezodkladně pro účastníka přijet a
odvést ho z campu na své náklady. V tomto případě nemá objednatel nárok na vrácení ceny campu, a
to ani z části.
V případě, že účastník způsobil svým jednáním škodu, zavazuje se zákonný zástupce tuto škodu
uhradit k okamžiku převzetí dítěte z campu, nedohodnou-li se organizátor a zákonný zástupce jinak.
18. DOPRAVA NA CAMP
Organizátor nezajišťuje dopravu do místa konání campu ani zpět. Cestu zajišťuje zákonný zástupce
na své náklady. Účastníky organizátor od zákonného zástupce přebírá až na místě konání daného
campu v den jeho začátku (sobota).
19. 
ZAŘAZENÍ ÚČASTNÍKA DO ODDÍLU
Zařazení dítěte do oddílu je prováděno na základě věku a fyzické zdatnosti. Je také zohledňována
plavecká zdatnost a další informace z přihlášky (zdravotní omezení, atd.).
V průběhu campu si organizátor vyhrazuje právo na dílčí změny zařazení účastníka do oddílu.
20. NÁVŠTĚVY RODIČŮ NA CAMPU
Vzhledem ke skutečnosti, že organizátor a osoby podílející se na organizaci a průběhu campu
nemohou rozpoznat všechny zákonné zástupce a příbuzné účastníků (osoby, s kterými by se mohli
účastníci dát do řeči), je účast třetích osob na campu výslovně zakázána, ledaže by se třetí osoba
s organizátorem dohodla jinak a za podmínky, že třetí osoba navštěvující camp doloží dokumenty dle
platné legislativy (např. bezinfekčnost).
21. 
ZAJIŠTĚNÉ STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM
Organizátor každému účastníkovi zajišťuje plnohodnotnou, vyváženou stravu a neomezený pitný
režim. Strava se účastníkům podává šestkrát denně.
22. INFORMACE K ODJEZDU
Informace k odjezdu jsou rozesílány objednatelům nejpozději jeden týden před konáním samotného
campu, na který přihlásili účastníky. Informace k odjezdu obsahují všechny potřebné informace k
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nástupu, vybavení, přebírání dětí, apod. Informace jsou umístěny tak ne stránkách organizátora
www.tarycamp.cz.
23. REKLAMACE SLUŽEB
Vadné plnění organizátora je účastník/objednatel oprávněn reklamovat. Účastník/objednatel je
povinen vadu reklamovat bezodkladně u vedoucího campu, popřípadě u jiného zástupce
organizátora. Organizátor je povinen řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, sjednat
okamžitou nápravu. V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu campu, je
účastník/objednatel oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny campu ihned po návratu z campu, avšak
nejdéle do 14 dnů od posledního dne turnusu campu, kterého se účastník účastnil, písemně nebo
e-mailem na adresu organizátora info@tarycamp.cz.
Organizátor je povinen reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých
případech do 30 dnů, od podání reklamace.
S účinnosti od 1. 2. 2016 má spotřebitel právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce
(www.coi.cz).
24. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Organizátor, jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě uzavřeného smluvního
vztahu mezi organizátorem a objednatelem poskytnuty organizátorovi ze strany objednatele, zejména
týkající se účastníka, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními
předpisy, především se zákonem č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace související
se zpracováním osobních údajů klienta jsou obsahem Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a údajů účastníka, které jsou nezbytné pro
účely realizace práv a povinností ze smlouvy s organizátorem a to včetně vyžadovaných údajů o
zdravotní způsobilosti účastníka pro účast na organizátorem pořádaném campu. Nezvolí-li objednatel
jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů organizátorem také pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto
článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje a osobní údaje účastníka uvádět
správně a pravdivě. Zpracováním osobních údajů může organizátor pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Osobní údaje nebudou organizátorem bez předchozího souhlasu objednavatele
předávány třetím osobám s vyjímkou společností Parkour Oblečení s.r.o., IČO: 05595461, DIČ:
CZ05595461, sídlem Na Kavčí skále 1697/4, 251 01 Říčany, Tary Parkour s.r.o., IČO: 05222061, DIČ:
CZ05222061, sídlem Na Kavčí skále 1697/4, 251 01 Říčany, Boneo ekonomické poradenství s.r.o.,
IČ: 24236861, sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha 4.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let po skončení konkrétního turnuse, kterého se
účastník zúčastnil. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem. Informace o zpracování osobních údajů jsou vyvěšeny na stránkách organizátora
www.tarycamp.cz.
Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se objednatel/účastník domníval, že
organizátor nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života objednatele/účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) Právo požadovat přístup k osobním údajům
b) Právo na opravu osobních údajů
c) Právo na výmaz osobních údajů
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d)
e)
f)
g)
h)

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo vznést námitku
Právo na přenositelnost osobních údajů
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Přejete-li si realizovat jakékoli z výše uvedených práv, vyjma práva podat stížnost dozorovému úřadu,
můžete tak učinit následujícími způsoby:
(i)

zasláním písemného podání na adresu sídla Správce: Na Kavčí skále 1697/4, 251 01 Říčany;

(ii)

zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: info@tarycamp.cz

(iii)

prostřednictvím webových stránek Správce: www.tarycamp.cz.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Objednatel/účastník uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů účastníka během
campu a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách organizátora a s
jejich použitím k propagačním účelům organizátora.
25. 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.
Uváděné dny jsou kalendářní.
26. DOPORUČENÍ
Doporučujeme v případě jakýchkoliv zdravotních omezení, nebo chronických nemocí účastníka,
dodání co nejpodrobnějších lékařských zpráv od specialisty, jelikož může dojít k omezení některých
sportovních aktivit našim zdravotníkem, z důvodu nedostatku informací. Naši prioritou je zdraví
účastníků.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 30.8.2018.
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