Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
se sídlem Magnitogorská 12/1494,
Praha 10, 101 00
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
(dále jen „VLRZ“)
Všeobecné podmínky VLRZ
pro pobyty na dětských táborech
I.
Předmět všeobecných podmínek
Předmětem těchto podmínek jsou ubytovací, stravovací a další
služby (dále jen „služby“) objednané zákonným zástupcem
(dále jen „rodič“) pro účastníka dětského tábora (dále jen
„tábor“) pořádaného Vojenskými lázeňskými a rekreačními
zařízeními (dále jen „VLRZ“).

d)

Důvody uvedené v bodě d) musí být řádně doloženy VLRZ
k posouzení.
Pokud dojde ke zrušení účasti v průběhu konání tábora:
a) z vlastní vůle nebo z důvodu vyloučení z tábora, předem
zaplacené částky se nevrací,
b) z vážných rodinných důvodů nebo z důvodu nemoci
účastníka, vrací se alikvotní část zaplacených částek
představující denní účastnický poplatek snížený o fixní
náklady na program zajišťovaný předem.
Důvody uvedené v bodě b) musí být řádně doloženy VLRZ
k posouzení.
Vrácení zaplacených částek se provádí výhradně jejich plátci.

II.
Vymezení pojmu
„účastník tábora“
Účastníkem tábora oprávněného pro poskytnutí služeb
za zvýhodněné ceny v rámci hlavní činnosti VLRZ se rozumí
nezaopatřené dítě1) vojáka nebo občanského zaměstnance MO
a ozbrojených sil (dále jen „oprávněná osoba“), a to vlastní
dítě, osvojené dítě nebo dítě svěřené do pěstounské péče nebo
do výchovy a žijící s oprávněnou osobou ve společné
domácnosti2).
Účastníky tábora mohou být i ostatní osoby splňující podmínky
VLRZ k účasti na táboře a zároveň nesplňující podmínky
předchozího odstavce. Jejich účast je možná za ceny dle
platného ceníku služeb.

V.
Reklamace služeb
Reklamace služeb se řídí Reklamačním řádem VLRZ, který je
k dispozici v sídle VLRZ, na zařízení VLRZ a na webových
stránkách www.volareza.cz.
V případě, že dojde mezi rodičem a VLRZ ke vzniku
spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou
dohodou, může rodič podat návrh na mimosoudní řešení
takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,
Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00
Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, https://adr.coi.cz.
VI.
Ostatní

III.
Objednávka služeb
Objednávka služeb dle čl. I. těchto podmínek se provádí
pomocí příslušné aplikace na www.volareza.cz nebo se zasílá
písemně volnou formou na adresu VLRZ (preferována je
elektronická forma komunikace).
V případě, že je žádosti vyhověno, obdrží rodič zálohovou
fakturu k úhradě ceny se stanoveným termínem splatnosti.
Nebude-li zálohová faktura uhrazena v termínu splatnosti,
rezervace se ruší.
Po úhradě zálohové faktury obdrží rodič od VLRZ potvrzený
poukaz (voucher) a další informace k táboru.
IV.
Podmínky pro zrušení objednaných
a VLRZ potvrzených služeb
Rodič je oprávněn písemně zrušit objednané a VLRZ potvrzené
služby. Služby jsou považovány za zrušené dnem doručení
písemné zprávy rodiče do sídla VLRZ (datum doručení žádosti
se považuje za rozhodný okamžik pro počítání lhůt).
Poplatky za zrušení služeb (stornopoplatky) jsou následující:
a) do 21 dnů před nástupem: bez úhrady stornopoplatků,
b) 20 až 7 dnů před nástupem: 500 Kč,
c) 6 dnů a méně před nástupem nebo nenastoupení účastníka
na tábor: 80 % z ceny.
1)
2)

§ 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
odst. 5 § 71 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

v případě zrušení služeb dle bodu b) a c) z vážných
rodinných důvodů nebo z důvodu nemoci účastníka: 10 %
z ceny.

Zdravotní způsobilost účastníka tábora3) se prokazuje
potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost a čestným
prohlášením rodiče. Potvrzení praktického lékaře4) je platné
po dobu jednoho roku a VLRZ ho na vyžádání rodiči vrátí.
Čestné prohlášení rodiče nesmí být starší než jeden den před
nástupem na tábor a rodič jím potvrzuje, že účastník tábora
nejeví známky akutního onemocnění a že v předešlých 14
dnech účastník tábora nepřišel do styku s osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a není mu
nařízeno karanténní opatření.
Od účastníka tábora se vyžaduje respektování konvenčně
uznávaných norem společenského chování, za jejichž
porušení může být účastník z tábora vyloučen (např. se jedná
o opakované užívání vulgárních výrazů, úmyslné poškozování
cizího majetku, nerespektování pokynů vedoucích, kouření,
požití alkoholických nápojů, narušování vzájemných vztahů
mezi účastníky, apod.). V případě vyloučení účastníka z tábora
je rodič povinen si ho vyzvednout na vlastní náklady v místě
konání tábora.
VII.
Závěrečná ustanovení
Platnost a účinnost těchto podmínek je od 1. května 2016.

3)
4)

§ 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
příloha č. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 106/2001 Sb.,
o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

