
Všeobecné a záväzné podmienky k účasti na dennom športovom tábore „SPORTKEMP“  

organizovanom Martin Vlnka, s.r.o., so sídlom Veľké Stankovce 762, Trenčianske Stankovce 91311 , IČO : 

45 656 771, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro, vo vložke č. 23324/R-

Zb 

Vznik zmluvného vzťahu 

   Zmluvný vzťah, teda zmluva, medzi objednávateľom (rodičom/zákonným zástupcom) na jednej strane 

a dodávateľom Martin Vlnka, s.r.o. na druhej strane vzniká prijatím vyplnenej prihlášky, prijatím podpísaných 

všeobecných a záväzných podmienok o tábore a zaplatením poplatku v plnej výške. Ak objednávateľ všeobecné 

a záväzné podmienky nevráti a nezaplatí poplatok  dva týždne pred daným kempom, rezervácia sa ruší.  

Vyplnenie prihlášky je možné buď v písomnej  alebo v elektronickej podobe cez formulár na webovej 

stránke www.sportkemp.sk  

Prijatie  prihlášky, zaslanej v písomnej alebo  elektronickej forme,  je dodávateľom potvrdené spätným emailom, 

ktorý je potrebný  na uzatvorenie platnej a účinnej Zmluvy o dennom športovom tábore SPORTKEMP( ďalej len 

„zmluva“). Týmto má zmluva zachovanú písomnú formu ( prijatie návrhu v zmysle ustanovenia § 43c ods. 1 

Občianskeho zákonníka ). 

Dátum konania tábora 

   Denný športový kemp bude prebiehať v dátume od........................  do ..................   v športovom centre M-Sport 

 Ostrov Trenčín.  Príchod detí do tábora je ráno medzi 7:00 až 8:30 hod. do priestorov M- Sport Ostrov a odchod 

v čase od 15:00 do 16:00 hod. z priestorov M- Sport Ostrov.  

Cena za tábor a spôsob úhrady 

   Cena za tábor je stanovená na 120 eur za dieťa.  Úhradu je možné zrealizovať bankovým prevodom na číslo účtu: 

SK2002000000003441140256. Do správy pre adresáta je potrebné napísať meno a priezvisko dieťaťa.  

Povinnosti a práva objednávateľa (rodiča) 

Zaplatiť poplatok za tábor v plnej výške do stanoveného termínu. K úhrade poplatku nebude dodávateľ účastníka 

vyzývať.  

Objednávateľ je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré úmyselne spôsobí jeho dieťa v tábore a to do 5 dní 

od skončenia tábora.  

Ak sa účastník (dieťa) nedostaví včas t.j. (pondelok registrovaného termínu) od 7:00 do 8:30 na miesto zrazu t.j. 

hala M-Sport Trenčín, dodávateľ nemá voči nemu žiadne povinnosti.  

Objednávateľ zodpovedá za úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v prihláške na tábor. Ak v prihláške alebo 

všeobecných a záväzných podmienkach na tábor neuvedie všetky údaje, účastník tábora nebude poistený z viny 

objednávateľa, ktorý tak nesie všetky následky v prípade vzniku poistnej udalosti.  

Objednávateľ má právo písomne oznámiť dodávateľovi, že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, 

uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať 

výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené 

v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zástupcom 

dodávateľa.  Dňom  doručenia oznámenia  sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do 

práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako 

i úhrady nákladov, ktoré dodávateľovi so zmenou rodiča vzniknú.   

Povinnosti a práva dodávateľa 

Dodávateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo Všeobecných a záväzných podmienkach k účasti na 

dennom športovom tábore.  

Dodávateľ si vyhradzuje právo neotvoriť denný športový tábor pri nedostatočnom počte prihlásených účastníkov. 

Pri neotvorení tábora dodávateľ vráti objednávateľovi celú úhradu za tábor.  

http://www.sportkemp.sk/


Ak objednávateľ jednostranne odstúpi od všeobecných a záväzných podmienok, dodávateľ má právo uplatniť si 

storno poplatky.  

V prípade opakovaného či hrubého porušenia táborového poriadku účastníkom tábora (alkohol, cigarety, drogy, 

agresivita, neslušné správanie a pod. ) môže dodávateľ predčasne ukončiť dieťaťu tábor.  

Ak objednávateľ predčasne ukončí, alebo krátkodobo preruší pobyt dieťaťa z akýchkoľvek dôvodov (okrem 

zdravotných dôvodov) nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie finančných prostriedkov. 

V dennom športovom  tábore je zahrnutý celodenný program podľa aktuálneho programu zverejneného na webe, 

ktorý sa môže podľa potreby a počasia meniť. 

Strava počas denného  športového tábora obsahuje desiatu, obed a pitný režim. Desiatu, obed a pitný režim 

zabezpečuje dodávateľ. Obedy sa budú konať v reštauračnom zariadení M - Sportu.  

Dodávateľ si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych 

dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych 

okolností, ktoré dodávateľ nemal možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby 

zabezpečiť, pričom v takomto prípade je dodávateľ povinný vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor  alebo 

poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora.  

O týchto  zmenách dodávateľ operatívne informuje rodičov. 

 

Ochorenie detí v tábore 

   Pokiaľ dieťa ochorie infekčnou chorobou alebo jeho ochorenie si vyžaduje ležať na lôžku musí pobyt v tábore 

ukončiť. Pri predčasnom ukončení športového tábora z dôvodu ochorenia dieťaťa vznikne objednávateľovi nárok na 

vrátenie čiastky 10€ za deň neúčasti v tábore, 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. 

 

 

Odstúpenie od všeobecných a záväzných podmienok, storno poplatky 

 

Dodávateľ môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom 

úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet dodávateľa. V takomto prípade dodávateľ 

obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.   

 

Ak sa objednávateľ rozhodne jednostranne od všeobecných a záväzných podmienok odstúpiť, vzniká mu nárok na 

nasledovné storno poplatky:  

 

- odstúpenie dva mesiace pred kempom – 70 % z ceny za tábor 

- odstúpenie dva týždne pred kempom – 50 % z ceny za tábor 

V prípade ochorenia dieťaťa a predloženia dokladu od lekára dodávateľ bude účtovať storno poplatok vo výške 30 

% z požadovanej sumy. 

 

Prihlášku do denného tábora je možné stornovať do 15 pracovných dní pred jeho oficiálnym začiatkom so storno 

poplatkom vo výške 10 % z celkovej sumy za denný tábor. Stornovanie prihlášky od 6 do 15 pracovných dní  pred 

oficiálnym začiatkom denného tábora je spoplatnené poplatkom 20 % z celkovej sumy za denný tábor . V prípade 

stornovania prihlášky 1 – 5 pracovných dní pred oficiálnym začiatkom denného tábora je storno poplatok vo výške 

50% z celkovej sumy za denný tábor. Stornovanie prihlášky v deň oficiálneho začiatku denného tábora je 

spoplatnené poplatkom vo výške 100% z celkovej sumy za denný tábor. Stornovanie zmluvy je potrebné urobiť 

písomne na hore uvedenú adresu Martin Vlnka, s.r.o..  

 

 

 

 



 

Poistenie 

   Dieťa je v detskom tábore poistené pre prípad úrazu.  Odporúčame však dieťa pripoistiť a to na dobu trvania 

tábora. Dodávateľ ani jeho pracovníci organizujúci letný 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) dodávateľ zašle na adresu objednávateľa alebo dohodne spôsob doručenia s objednávateľom 

telefonicky. 

 

Nástup detí do tábora 

   Pri nástupe do kempu si deti prinesú: preukaz poistenca (môže byť aj kópia), čestné prehlásenie zákonného 

zástupcu o zdravotnom stave dieťať. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť v prihláške a lieky 

odovzdať vedúcemu tábora. 

 

Dodávateľ zodpovedá za účastníkov denného športového tábora v čase trvania denného programu: od 7.30 do 16.00 

hod. Mimo tohto času sú za účastníkov zodpovední rodičia. V prípade meškania rodiča z dôvodu nepredvídateľných 

okolností je rodič povinný telefonicky oznámiť meškanie a oneskorené vyzdvihnutie účastníka táborovému 

vedúcemu.  

 

Ochrana osobných údajov 

Organizátor tábora prehlasuje, že osobné údaje a iný materiál (foto, video…) účastníkov tábora budú spracované a 

zhromažďované výlučne na účely fungovania a propagáciu podujatia. 

 

Dole podpísaný uchádzač zastúpený svojim rodičom (zákonným zástupcom) súhlasí so zmluvnými podmienkami a 

so spracovaním a následným použitím jeho osobných údajov pre interné účely súvisiace s organizáciou denného 

tábora. Údaje budú zničené a prestanú sa spracúvať ihneď, ako prestanú byť použiteľné na účel, na ktorý boli 

spracované. Svoj súhlas so spracovaním týchto údajov môže uchádzač kedykoľvek vziať späť. Tým nie je dotknuté 

právo dodávateľa  spracúvať tieto údaje v rozsahu nevyhnutnom  na plnenie zmluvných povinností z tejto zmluvy 

a/alebo  uplatňovanie si svojich práv z nej a zo vzťahov, ktoré vznikli na jej základe. 

 

Záverečné ustanovenia 

Objednávateľ sa zaslaním elektronickej prihlášky a zaplatením poplatku za športový tábor zaväzuje, že sú mu 

Všeobecné a záväzné podmienky známe, rozumel im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma. 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ............................................ 

 

 

V Trenčíne, dňa. ...........................             .............................................................. 

          Podpis rodiča / zákonného zástupcu 

 

 

 

 

 



V y h l á s e n i e 
 

(odovzdajte v deň nástupu spolu s kópiou preukazu poistenca, zdravotné prehlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň pred 
nástupom do tábora, nemusí byť od lekára) 

 

 

 

Vyhlasujem, že dieťa ............................................. bytom v ............................................. 

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne 

opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v 

domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné 

ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové 

ochorenie s vyrážkami). 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 

vedomý(á), že by som sa 

dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

V ............................ dňa ................... 

 

 

Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a podpis zákonného zástupcu ................................ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informácie pre zdravotníka tábora – vyplní rodič 
dieťa trpí alergiou na:  
............................................................................................................................. ......... 
užíva lieky:  
 
................................................................................................ .....................  
v poslednom čase prekonalo choroby: 
 
............................................................................................................................. ........... 
Zvláštnosti dieťaťa resp. upozornenie pre zdravotníka: 
 
................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... .............. 
 
Plavec (áno, nie)............................... 
 
V................................ dňa.................................. ..................................................... .. 
                                                                                   podpis zákonného zástupcu 


