Všeobecné podmienky účasti na letných pobytoch AMAVETu v chorvátskom
kempe Baško Polje
I. Podmienky pre účastníkov
1. AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku (ďalej len poskytovateľ),
Žarnovická 7, 831 06 Bratislava organizuje letné pobyty pre kolektívy, deti a
mládež (do 30 rokov), rodiny a učiteľov v kempe Baško Polje, Makarska,
Chorvátsko.
2. Objednávateľom podujatia je plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba.
3. Predmetom služieb, ktoré poskytuje AMAVET, je pobyt v chorvátskom
letovisku – kemp Baško Polje, preprava autobusom, 7x ubytovanie v mobilných
domoch značky Shelbox, 7x plná penzia, posteľná bielizeň, pobytový
a registračný poplatok, poplatok za vodu, elektrinu, plyn, delegáta alebo iné
služby podľa vyplnenej prihlášky účastníka.
4. AMAVET poskytuje službu za účelom:
A) vytvárania vhodných podmienok na systematickú prácu s deťmi a mládežou
orientovanú na účelné využívanie ich voľného času, rast a sebarealizáciu,
B) rozvíjania osobnosti detí, mládeže, rodičov a dobrovoľníkov prostredníctvom
neformálneho vzdelávania,
C) interkultúrneho poznávania života danej krajiny,
D) ochrany a podpory zdravia a životného prostredia,
E) realizácie školení – odborných i manažérskych pre svojich členov ako aj pre
ostatných pracovníkov s mládežou a dobrovoľníkov.
5. Zmluvný vzťah vzniká prijatím riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky, ktorá
sa stáva záväznou po uhradení zálohy. Prihláška je vyhotovená v dvoch
exemplároch (1x pre objednávateľa a 1x pre AMAVET). Prílohou prihlášky je
dokument „Všeobecné podmienky účasti na letných pobytoch AMAVETu
v chorvátskom kempe Baško Polje“.
6. AMAVET je ako poskytovateľ povinný vopred pravdivo a zrozumiteľne
informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa poskytnutých služieb
a zabezpečiť ich realizáciu v dohodnutom rozsahu.
7. Objednávateľ je povinný poskytnúť AMAVETu potrebnú súčinnosť k riadnemu
zabezpečeniu a poskytnutiu služieb.
8. Rozsah služieb počas pobytu sa dohodne vopred písomnou formou
(prihláška). Objednávateľom zvolená výška účastníckeho poplatku zahŕňa okrem
účastníckeho poplatku aj členský poplatok (1,66 €/osoba).
9. Po podpísaní prihlášky oboma stranami objednávateľ uhradí zálohu vo výške
20% z účastníckeho poplatku na základe zálohovej faktúry, najneskôr do 14 dní
od podpisu prihlášky.
10. Zvyšnú časť účastníckeho poplatku uhradí objednávateľ najneskôr 30 dní
predo dňom začiatku podujatia. Dňom začiatku podujatia sa rozumie deň
odchodu autobusu z Bratislavy do kempu Baško Polje. V prípade objednania
podujatia v čase kratšom ako 30 dní pred jeho začiatkom je celá suma splatná
v deň podpisu prihlášky.
11. Z dôvodu uhrádzania niektorých platieb za služby v zahraničí AMAVET
stanovuje vopred nasledovné storno poplatky:
a) zrušenie účasti 21 a viac dní predo dňom začiatku podujatia – storno poplatok
4 € na jedného účastníka
b)zrušenie účasti v čase od 6 do 20 dní predo dňom začiatku podujatia - storno
poplatok 45% z ceny podujatia
c)zrušenie účasti v čase od 3 do 5 dní predo dňom začiatku podujatia – storno
poplatok 80% z ceny podujatia
d)zrušenie účasti v čase 2 dni predo dňom začiatku podujatia alebo v čase
kratšom ako 2 dni – storno poplatok 100% z ceny podujatia
Storno poplatky sa neúčtujú, ak sa podujatia zúčastní náhradník a výmenou
nevznikajú ďalšie výdavky (napr. poistenie liečebných nákladov).
V prípade závažného ochorenia potvrdeného lekárom a doručeného AMAVETu
najneskôr v deň začiatku podujatia bude účastníkovi vrátených 50% z uhradenej
sumy.
12. V prípade zrušenia pobytu poskytovateľom z dôvodu neobsadenosti má
objednávateľ právo na vrátenie sumy, ktorú AMAVETu za pobyt uhradil ku dňu
oznámenia o zrušení podujatia.
13. Zodpovednosť za deti a mládež do 18 rokov majú pedagogickí pracovníci
školy alebo kolektívu, ktorí podujatie organizujú alebo zákonný zástupca, ktorý
sa podujatia zúčastní spoločne so svojím dieťaťom. V iných prípadoch sa
neplnoletí účastníci môžu zúčastniť letných pobytov:
a) označených ako „tábor“, „letná univerzita“ kedy AMAVET zabezpečuje
1 vedúceho na každých 10 neplnoletých účastníkov, na ktorých sa vzťahujú
pokyny „Táborového poriadku“ na základe písomného súhlasu zákonného
zástupcu,
b) na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu s účasťou na vlastnú
zodpovednosť v prípade účastníkov vo veku od 15 do 18 rokov.
14. Poskytovateľ zabezpečuje animátora na termíny v ktorých je prihlásených
viac ako 5 detí. Jeho úlohou je každý deň v určenom čase vytvárať program pre
deti jednoduchými pokusmi z vedných oblastí ako je fyzika, chémia,
astronómia,... Animátor neplní funkciu dozoru a nenesie zodpovednosť za
účastníkov.
15. Poskytovateľ zabezpečuje delegáta, ktorý zabezpečuje kontakt medzi
objednávateľom, zástupcom kempu Baško Polje, sekretariátom AMAVETu,
animátorom, reštauráciou.
16. Poskytovateľ zabezpečuje dopravu na základe uzavretého zmluvného vzťahu
s osvedčenou dopravnou spoločnosťou.

17. Každý účastník je povinný uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí
objednávateľom zvolenou spoločnosťou. V prípade záujmu ho AMAVET
objednávateľovi zabezpečí cez spoločnosť Allianz.
18. Účastníci rešpektujú dodržiavanie pasových a colných predpisov tranzitnej
a pobytovej krajiny. Náklady, ktoré vzniknú nedodržiavaním týchto predpisov,
znáša účastník podujatia.
19. Účastníci sa riadia pokynmi delegáta AMAVETu a dodržiavajú všeobecné
nariadenia kempu Baško Polje.
20. V prípade, ak účastník v rámci pobytu poškodí zariadenie kempu alebo
mobilného domu, je povinný škodu s tým súvisiacu uhradiť.
21. Po príchode do kempu sa delegátovi uhrádza vratná kaucia vo výške 50 € na
každý mobilný dom, ktorá slúži na prípadnú úhradu poškodeného vybavenia.
22. Záverečné upratovanie mobilných domov realizujú hostia sami a sú povinní
odovzdať domček v stave, v akom ho prebrali. V opačnom prípade sa im z kaucie
strhne 30 € za upratovanie.
23. V prípade, ak nastanú zmeny v čase medzi objednaním pobytu a jeho
realizáciou, ktoré majú vplyv na zvýšenie nákladov podujatia, ktoré AMAVET
nemohol predvídať (zvýšenie cien pohonných hmôt, poplatky, tarify, podstatná
zmena výmenného kurzu), má AMAVET právo zohľadniť tieto náklady v cene
podujatia. Pri vyššom zvýšení ako 5% oproti pôvodnej cene, má účastník právo
na zrušenie pobytu a to bez storno poplatkov.
24. AMAVET si vyhradzuje právo zmeny programu alebo zrušenia jeho časti v
dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého
úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr.
nepriaznivé počasie,...)
25. Reklamácie vyslovené objednávateľom budú riešené v zmysle platných
zásad Obchodného zákonníka. Meškanie autobusu, čakanie (napr. na hranici),
nepriaznivé počasie a iné dôvody mimo dosahu AMAVETu nie sú dôvodom na
uplatnenie odškodnenia.
II. Podmienky pre tábory (letná univerzita)
A/ AMAVET zabezpečuje 1 vedúceho na každých 10 neplnoletých účastníkov, na
ktorých sa vzťahujú pokyny „Táborového poriadku“.
B/ Organizačné pokyny (miesto a čas nástupu, harmonogram,...) budú
účastníkom doručené po uhradení celkového účastníckeho poplatku. Program
tábora, popis prostredia, ubytovanie, strava,... sú zverejnené na
www.superleto.sk.
C/ Vedúcemu tábora je potrebné odovzdať pri nástupe dieťaťa do tábora:
- fotokópiu alebo originál poistenia liečebných nákladov príp. Európsky preukaz
zdravotného poistenia,
- fotokópiu alebo originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vystavené
lekárom najviac 30 dní pred nástupom do tábora,
- originál vyhlásenia zákonného zástupcu vystaveného najviac 3 dni pred
odchodom,
D/ Deti sú ubytované podľa veku a pohlavia. Požiadavku na spoločné
ubytovanie je potrebné nahlásiť pred nástupom na pobyt.
E/ Cigarety, alkohol, omamné a psychotropné látky nesmú osoby mladšie ako
18 rokov v tábore prechovávať ani požívať. V prípade hrubého porušenia
táborového poriadku AMAVET ukončí pobyt dieťaťa v tábore a odovzdá ho
zákonnému zástupcovi bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku. Tento
bod platí len po dohodnutí so zákonným zástupcom.
F/ V prípade záujmu zákonného zástupcu o návštevu dieťaťa alebo predčasného
ukončenia tábora zákonný zástupca podpíše vedúcemu tábora prehlásenie
o prevzatí dieťaťa, pričom nemá nárok na vrátenie zvyšku platby za nevyčerpané
služby.
G/ Závažné ochorenie potvrdené lekárom oprávňuje vedúceho k ukončeniu
pobytu dieťaťa a jeho odovzdaniu zákonnému zástupcovi bez nároku na vrátenie
pomernej ceny podujatia. Tento bod platí len po dohodnutí so zákonným
zástupcom.
H/ V prípade, ak dieťa, ktoré je účastníkom tábora poškodí zariadenie kempu
alebo dopravcu, je zákonný zástupca o tejto skutočnosti informovaný bez
zbytočného odkladu a je povinný spôsobenú škodu uhradiť v deň ukončenia
podujatia, ktorým sa rozumie deň návratu autobusu do Bratislavy.
III. Záverečné ustanovenie
1. Podpisom prihlášky objednávateľ potvrdzuje, že sú mu „Všeobecné
podmienky účasti na letných pobytoch AMAVETu v chorvátskom kempe Baško
Polje“ známe, rozumie im a súhlasí s nimi.
2. Objednávateľ súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných
údajov v OZ AMAVET. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým,
že tieto údaje môžu byť spracované pre účely zabezpečenia podujatia v zmysle
zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu
neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne
odvolať.

