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VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZÁVÄZNEJ DOHODY K ÚČASTI NA TÁBORE 

ORGANIZOVANOM REVEL SPORT CLUBOM 

A/ VÝKLAD POJMOV 

Pokiaľ súvislosti nevyžadujú odlišný výklad, na účely Všeobecných podmienok záväznej dohody sa 

rozumie: 

1. Objednávateľ 

Osoba, ktorá je v prihláške uvedená ako zákonný zástupca účastníka. 

2. Poskytovateľ 

Revel sport Trenčianske Teplice, ďalej len RSTT 

3. Účastník 

Neplnoletá osoba, ktorá sa zúčastní tábora. 

B/ PREDMET ZAVÄZNEJ DOHODY 

   Predmetom Záväznej dohody je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť a zorganizovať tábor v zmysle 

Všeobecných podmienok záväznej dohody a ponuky zverejnenej na webovej stránke 

www.revelsportclub.sk a záväzok Objednávateľa dodržať všetky podmienky a pravidlá účasti v tábore, a 

to v rozsahu uvedenom v týchto Všeobecných podmienkach záväznej dohody. 

C/ VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

   Zmluvný vzťah medzi účastníkmi dohody vzniká vyplnením elektronickej prihlášky Objednávateľom, 

akceptáciou podmienok, zaplatením poplatku za tábor v pnej výške, v termíne vopred stanovenom a 

súčasným prijatím riadne vyplnenej a podpísanej Záväznej prihlášky účasti na tábore Poskytovateľom 

najneskôr v deň nástupu na tábor.                                            

To neplatí, ak: 

1. Záväzná prihláška účasti na tábore doručená Poskytovateľovi nebude riadne vyplnená a podpísaná.  

2. Ak nebude zaplatený poplatok za tábor v plnej výške najneskôr 14 dní pred jeho začatím (Poskytovateľ 

nebude Objednávateľa k úhrade vyzývať). 

E/ CENA ZA TÁBOR A SPÔSOB ÚHRADY 

   Cenu za tábor spolu so spôsobom úhrady obdrží Objednávateľ v spätnom e-maile po potvrdení 

elektronickej prihlášky zo strany Poskytovateľa. 

F/ POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNÁVATEĽA (RODIČA) A ÚČASTNÍKA 

1.Objednávateľ má právo najmä: 

a) Byť oboznámený s prípadnými zmenami dojednaných podmienok. 

b) Vyžadovať od Poskytovateľa informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú dojednaných 

podmienok. 



 

2. Objednávateľ ma povinnosti najmä: 

a) Zaplatiť poplatok v plnej výške do stanoveného termínu. K úhrade poplatku nebude RSTT 

objednávateľa vyzývať.  

b) Objednávateľ je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré úmyselne spôsobí jeho dieťa v tábore 

a to do 5 dní od skončenia tábora.  

c) Odovzdať riadne vyplnenú a podpísanú Záväznú prihlášku (ak v prihláške neuvedie úplné a pravdivé 

údaje, Účastník tábora nebude poistený z viny objednávateľa, ktorý tak nesie všetky následky v prípade 

poistnej udalosti), zaplatiť  poplatok v plnej výške (najneskôr 14 dní pred začatím tábora).   

d) Dodržať miesto a čas nástupu účastníka na tábor (po uvedenom čase Poskytovateľ nenesie 

zodpovednosť za jeho prípadné zmeškanie). 

e) Nahlásiť neprítomnosť dieťaťa v tábore. Pri odchode na výlet je čakacia doba max. 15 min. po 

stanovenom čase. 

f) Osobne vyzdvihnúť účastníka v čase a mieste určenom podľa pokynov, ak okolnosti neurčia inak. 

   Dieťa pri nástupe do tábora donesie fotokópiu preukazu poistenca, vyplnenú a podpísanú prihlášku (ak 

tak ešte zák. zástupca neučinil), čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti, potvrdenie o bezinfekčnosti, 

tlačivo o ochrane osobných údajov. 

3. Objednávateľ je ďalej povinný najmä: 

a) Poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, 

predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať všetky požadované údaje v Záväznej prihláške, vrátane ich 

akýchkoľvek neskorších zmien a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky Poskytovateľa. 

b) Písomne informovať Poskytovateľa o všetkých zdravotných obmedzeniach, ochoreniach, alergiách, 

fóbiách a užívaných liekoch účastníka vo Vyhlásení o zdravotnej spôsobilosti Účastníka. V prípade, že 

Objednávateľ písomne informuje Poskytovateľa, je zároveň povinný poskytnúť/odovzdať lieky 

oprávnenej osobe Poskytovateľa vzťahujúce sa k oznámenej alergii alebo ochoreniu, ak Dieťa také lieky 

užíva a poučiť zodpovednú osobu o dávkovaní liekov. 

c) V prípade vzniknutých ďalších výdavkov pri úraze, ošetrení alebo ochorení dieťaťa, ktoré sa 

nevzťahujú na hromadné úrazové poistenie, je Objednávateľ povinný tieto vzniknuté výdavky uhradiť v 

plnej výške. 

d) Informovať Účastníka o svojich povinnostiach. 

4. Účastník je povinný najmä: 

a) Opatrovať, chrániť a neohrozovať svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov tábora. 

b) Dodržiavať pokyny pracovníkov tábora. 

c) Dodržiavať stanovený program. 

d) Informovať pracovníkov tábora o úraze svojom alebo o úraze ktoréhokoľvek iného Účastníka, ako aj 

o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by Účastník trpel (nevoľnosť, bolesť hlavy, brucha,.). 

e) Hlásiť pracovníkov tábora akékoľvek vzdialenie od skupiny (WC, pitný režim, ...). 

f) Chrániť zariadenie a vybavenie denného tábora. 

g) Počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku tábora a ostatných Účastníkov. 

 



 

G/ POVINNOSTI A PRÁVA RSTT 

1) Poskytovateľ je povinný: 

a) Dodržať všetky podmienky uvedené vo Všeobecných podmienkach záväznej dohody účasti na detskom 

tábore. 

b) Oznámiť Objednávateľovi zmenu času alebo miesta odchodu alebo návratu účastníkov tábora, a to 

písomne, telefonicky alebo elektronickou formou (e-mail). 

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu tábora a miesta jeho konania v prípade prekážky 

na strane zmluvného partnera Poskytovateľa. 

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie tábora, a to najmä v prípade ak: 

a) Je obsadenosť tábora nedostatočná. 

b) Z dôvodu vyššej moci, nepredvídateľných skutočnosti ako je nebezpečenstvo šírenia nákazy, živelné 

pohromy, a pod. 

c) Z dôvodu zlyhania prevádzkyschopnosti zariadenia. 

   Ak je RSTT nútený v prípade nepredvídateľných skutočností (šírenie nákazy, živelné pohromy,..) alebo 

neobsadení tábora zmeniť podmienky alebo zrušiť tábor, do 14 dní pred nástupom navrhne 

Objednávateľovi zmenu podmienok. Ak Objednávateľ nesúhlasí, RSTT mu vráti celú úhradu za tábor.  

4.V prípade porušenia povinností účastníka uvedených vo Všeobecných podmienkach záväznej dohody, 

opakovaného či hrubého porušenia táborového poriadku (alkohol, cigarety, drogy, agresivita, neslušné 

správanie, poškodzovanie majetku a pod. ) alebo iného závažného sťaženia chodu tábora, ak po 

predchádzajúcom upozornení pracovníka tábora nedôjde k náprave je Poskytovateľ oprávnený pobyt 

Účastníka v tábore ukončiť. Zákonný zástupca je povinný takto vylúčené dieťa prísť si vyzdvihnúť v ten 

deň, kedy bolo dieťa vylúčené z tábora. Ak Poskytovateľ predčasne ukončí, alebo krátkodobo preruší 

pobyt dieťaťa z akýchkoľvek dôvodov (okrem zdravotných dôvodov) nevzniká objednávateľovi nárok na 

vrátenie finančných prostriedkov. 

   Pri prerušení pobytu dieťaťa v tábore z dôvodu choroby, vzniká po predložení lekárskeho potvrdenia 

Objednávateľovi nárok  na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy. 

   Ak Objednávateľ do 14 dní pred začatím tábora nezaplatí poplatok, Poskytovateľ má právo odstúpiť 

od všeobecných a záväzných podmienok.  

5. Poskytovateľ neodporúča účastníkom tábora brať do tábora žiadne cenné a hodnotné 

veci/predmety/peniaze a iné. Poskytovateľ nenesie za stratu, poškodenie či odcudzenie žiadnu 

zodpovednosť ani nie je povinný riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie. 

6. Ak objednávateľ jednostranne odstúpi od zmluvy, RSC má právo uplatniť si stornovacie poplatky.  

H/ OCHORENIE DETÍ V TÁBORE 

   Pokiaľ dieťa ochorie infekčnou chorobou alebo jeho ochorenie mu bráni plniť program tábora či 

vyžaduje si ležať na lôžku musí pobyt v tábore ukončiť. Pri predčasnom ukončení pobytu z dôvodu 



ochorenia dieťaťa vznikne Objednávateľovi nárok na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy, po dokladovaní 

vyjadrenia lekára z vyššie uvedených dôvodov. Zákonnému zástupcovi v takomto prípade vzniká 

povinnosť prísť si vyzdvihnúť dieťa do tábora v čo najbližšom možnom čase. 

I/ ODSTÚPENIE OD VŠEOBECNÝCH PODMIENOK ZÁVÄZNEJ DOHODY, STORNO 

POPLATKY 

  Objednávateľ môže odstúpiť od Všeobecných podmienok záväznej dohody a to aj bez udania dôvodu 

nahlásením neúčasti Účastníka písomnou alebo elektronickou formou tak, aby bolo odstúpenie doručené 

Poskytovateľovi najneskôr 14 kalendárnych dní pred začatím tábora. Účinky odstúpenia nastávajú dňom 

doručenia. 

Po prekročení tejto lehoty si Poskytovateľ vyhradzuje právo na nasledujúce storno poplatky: 

14 – 7 dní pred začatím tábora: 30% z ceny tábora 

7 – 0 dní pred začatím tábora: 70% z ceny tábora 

V prípade ochorenia dieťaťa a predloženia dokladu od lekára, bude RSC účtovať nasledovné storno 

poplatky:  

14 – 7 dní pred začatím tábora: 20% z ceny tábora 

7 – 0 dní pred začatím tábora: 40% z ceny tábora 

J/ NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

1. Objednávateľ svojim potvrdením týchto všeobecných podmienok účasti na tábore organizovanom 

RSTT výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov Dieťaťa, ktoré 

Poskytovateľ spracúva v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, a to v rozsahu predpokladanom 

registráciou. Objednávateľ berie na vedomie, že účelom spracovania osobných údajov Objednávateľa, 

ako aj jeho Dieťaťa, je zabezpečenie riadneho výkonu činností súvisiacich so všeobecnými podmienkami 

účasti na tábore.   

2. Objednávateľ výslovne súhlasí s fotografovaním a natáčaním Dieťaťa pri pobyte v tábore a následným 

využitím fotografií a videí na propagáciu športových aktivít organizovaných Poskytovateľom, rovnako 

tak súhlasí so zverejnením fotografií na internetovej stránke www.revelsportclub.sk a na facebookovom a 

instagramovom profile Poskytovateľa. V prípade nesúhlasu informuje Objednávateľ osobne, písomnou 

formou (e-mailom, SMS) alebo telefonicky, že nesúhlasí s článkom J bodom 2 Všeobecných podmienok 

účasti na tábore Revel sport clubu, pričom žiadosť bude automaticky akceptovaná. Nesúhlas s bodom 2 

tohto článku neovplyvňuje platnosť súhlasu s ostatnými bodmi týchto podmienok.   

3. Objednávateľ súhlasí, aby Poskytovateľ aj po ukončení vybranej športovej aktivity ďalej viedol vo 

svojom informačnom systéme osobné údaje Objednávateľa, ako aj Dieťaťa, a to pre prípad ďalšieho 

prihlásenia a aby mohol byť Objednávateľ Poskytovateľom informovaný o pripravovaných športových 

aktivitách organizovaných Revel sport clubom. Objednávateľ je oprávnený konať v súlade so Zásadami 

ochrany osobných údajov. Proti tomuto bodu je taktiež možné sa odvolať osobne, písomnou či 

telefonickou formou. 

 

 



K/ POISTENIE 

   Každý účastník je poistený cez hromadné úrazové poistenie, ktoré je sprostredkované Poskytovateľom.  

Doporučujeme však dieťa pripoistiť, a to na dobu trvania tábora.  

   RSC ani jeho pracovníci organizujúci  tábor nezodpovedajú za vreckové, ani osobné veci detí (mobilné 

telefóny a pod. zariadenia). Nie sú povinní riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie. Stratené veci (v 

prípade ak sa nájdu) RSC zašle na adresu Objednávateľa alebo dohodne spôsob doručenia 

s Objednávateľom telefonicky. 

L/ NÁSTUP DETÍ DO TÁBORA 

   Pri nástupe do tábora si deti prinesú: vypísanú a podpísanú záväznú prihlášku na tábor, preukaz 

poistenca (môže byť aj kópia), čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, 

prípadne vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa v tábore, potvrdenie 

o bezinfekčnosti dieťaťa. Jednotlivé tlačivá obdrží objednávateľ prostredníctvom e-mailu po vyplnení 

elektronickej prihlášky. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť v prihláške a lieky 

odovzdať vedúcemu tábora. 

M/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Všeobecné podmienky záväznej dohody o účasti na táboroch sú záväzné pre obe záväzné strany a 

tvoria neoddeliteľnú súčasť Záväznej prihlášky účasti na tábore. 

2. Meniť Všeobecné podmienky záväznej dohody je možné len písomným dodatkom. 

3. Vzťahy, ktoré nie sú vo Všeobecných podmienkach záväznej dohody upravené, sa budú riadiť 

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

4. Jednotlivé ustanovenia uvedené vo Všeobecných podmienkach záväznej dohody, sú oddeliteľné v tom 

zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť Všeobecných podmienok záväznej 

dohody ako celku. 

5. Objednávateľ podpisom Záväznej prihlášky vyhlasuje, že: 

a) Bol oboznámený s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z týchto Všeobecných podmienok záväznej 

dohody a bude ich rešpektovať. 

b) Bol oboznámený s Pokynmi na tábor a bude ich rešpektovať a riadiť sa nimi. 

c) Že si je vedomý, že vzhľadom na športový charakter akcie môže dôjsť k úrazu dieťaťa, prípadne inému 

náhodnému a neúmyselnému poškodeniu zdravia, a to aj pri zachovaní maximálneho odborného dohľadu 

inštruktorov a zodpovedných osôb. Objednávateľ sa zaväzuje, že si v prípade dodržania všetkých povinností 

týkajúcich sa odborného dozoru zo strany poskytovateľa nebude uplatňovať prípadné nároky zo 

zodpovednosti za škodu, najmä nároky z náhrad za bolestné, prípadne sťaženie spoločenského uplatnenia a 

iné. 

6. Objednávateľ - ako osoba, ktorá je v Záväznej prihláške uvedená ako zákonný zástupca neplnoletého 

Účastníka, vyhlasuje, že neplnoletý Účastník: 

a) Má osvojené základné hygienické a sociálne návyky, je schopný stráviť deň v kolektíve detí, a to aj bez 

prítomnosti rodiča/ zákonného zástupcu. 

b) Bol oboznámený s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Všeobecných podmienok záväznej 

dohody a bude ich rešpektovať. 

   Objednávateľ svojím podpisom na Záväznej prihláške potvrdzuje, že sú mu Všeobecné 

podmienky záväznej dohody známe, rozumel im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma. 

Zároveň týmto dobrovoľne udeľujem inštitúcii Revel sport Trenčianske Teplice súhlas so správou 



(evidenciou), spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov alebo údajov účastníka v rozsahu 

uvedenom v bode J týchto podmienok.                                                                     
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