Golfový příměstský kemp – Prague City Golf
Provozní řád a podmínky účasti
1.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmy použité v tomto Řádu mají níže uvedený význam:
Organizátor
Prague City Golf Club z.s.
Se sídlem: K Radotínu 15, Zbraslav, 156 00 Praha 5,
Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 16300
IČ: 27017966
Pověřená osoba
Fyzická nebo právnická osoba, která na základě smluvního vztahu s organizátorem zajišťuje pro organizátora
určité činnosti při organizaci a realizaci kempu, včetně trenérů.
Účastník
Chlapec nebo dívka, která se souhlasem rodiče/zákonného zástupce řádně vyplnila přihlášku, uhradila poplatek
za účast v kempu a dostavila se ve stanoveném termínu k účasti v kempu. Nejpozději v den nástupu je povinen
předložit „Potvrzení o bezinfekčnosti” a „Prohlášení o zdravotní způsobilosti”.
Golfový příměstský kemp (dále jen Kemp)
Je tréninkový kemp, při kterém jsou pod dohledem profesionálních trenérů pořádána setkání chlapců a dívek za
účelem společných tréninků a dalších akcí podle stanoveného programu.
Program Kempu
Harmonogram obsahující přehled časů a činností během kempu po dobu trvání kempu. Je k dispozici u
organizátora kempu, na webových stránkách www.pcgacademy.cz a byl přílohou e-mailů zaslaných rodičům
účastníků kempu.
Kemp začíná okamžikem příjezdu a nahlášením účastníka pověřené osobě dle času uvedeného v programu
kempu. Ukončení kempu nastává okamžikem předání účastníka rodičům/zákonnému zástupci v čase uvedeném
v programu kempu.
Akce v rámci Kempu
Společné tréninky, zábavné aktivity, odpočinek, stravování a jiné akce, uvedené v programu kempu, a to po
dobu konání kempu včetně přestávek mezi jednotlivými akcemi.

Storno podmínky
V případě odhlášení dítěte z Golfového příměstského kempu jsou storno poplatky nastaveny takto:
-

Při odhlášení 15-30 dní před začátkem kempu činí storno poplatek 10% z celkové částky
Při odhlášení 7-14 dní před začátkem kempu činí storno poplatek 50% z celkové částky
Při odhlášení 0-6 dní před začátkem kempu činí storno poplatek 100% z celkové částky
V průběhu kempu nemáte nárok na vrácení uhrazených prostředků

Oznámení o stornování kempu a žádost o vrácení peněz zasílejte písemně na e- mailovou adresu
info@pcgacademy.cz. Na storna sdělená telefonicky nebo ústně nebude brán zřetel a budou
považována za neoznámená.
Pokud dojde ke kempu ze strany organizátora, náleží klientovi nárok na vrácení uhrazených prostředků v
plném rozsahu hotově či na účet dle provedené platby.

2.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účastník se v rámci kempu v souladu s programem kempu a pokyny organizátora a pověřených osob společně s
dalšími účastníky aktivně účastní golfových tréninků pod vedením profesionálních trenérů nebo cvičitelů a
dalších akcí konaných v době trvání kempu. Program kempu je stanoven dle uvážení a potřeb organizátora a
vyhrazuje si právo měnit program kempu.

3.

PRAVIDLA ÚČASTI V KEMPU

Účastník je povinen účastnit se všech akcí v rámci kempu tak, jak jsou uvedeny v programu kempu, pokud
organizátor anebo pověřené osoby nestanoví jinak. Účastník se nesmí vzdálit bez svolení organizátora nebo
pověřené osoby z akce v rámci kempu. Účastník je povinen nepožívat na akcích v rámci kempu či v
bezprostřední souvislosti s nimi (před akcí nebo po akci) alkohol, cigarety či omamné látky. Účastník je povinen
dodržovat pokyny a nařízení pověřených osob, které nad ním po dobu konání akce v rámci kempu konají
dohled, jakož i veškeré další pokyny organizátora a pověřených osob v souvislosti s kempem. Účastník je
povinen dodržovat právní předpisy, normy slušného chování a zásady fair-play a udržovat pořádek a čistotu v
šatnách a hygienických zařízeních a na sportovištích. Účastník je povinen bezodkladně informovat pověřenou
osobu o úrazech, zhoršení zdravotního stavu či svých zdravotních omezeních.

4.

ÚČAST V KEMPU A UKONČENÍ ÚČASTI

Podmínkou účasti v kempu je řádné vyplnění a podepsaní přihlášky, uhrazení účastnického poplatku a
odevzdání prohlášení o zdravotním stavu účastníka. Účastník kempu je povinen dodržovat po celou dobu účasti
na kempu jeho řád. Účast účastníka v kempu může být ukončena i před uplynutím doby trvání kempu v případě
hrubého porušení řádu účastníkem nebo porušením povinností stanovených organizátorem a pověřenou
osobou a to bez nároku na vrácení poplatku za kemp.

5.

ODPOVĚDNOST

Účastníci se účastní kempu a akcí v rámci kempu na vlastní odpovědnost, respektive na odpovědnost jejich
zákonných zástupců. Pořadatel, a pověřené osoby neodpovídají za jakékoli zdravotní komplikace a úrazy a
škody na majetku jakož i jakoukoliv jinou újmu, ke kterým dojde na akci v rámci kempu nebo v souvislosti s ní, či
v jiné souvislosti s kempem.

6.

CENA KEMPU

Cena kempu je stanovena ve výši 4.900Kč pro členy Prague City Golf Academy a 5.500,- Kč pro nečleny Prague
City Golf Academy. Poplatek za účast na kempu zahrnuje náklady na pořádání kempu, tj. zejména náklady na
odměnu trenérů a pronájem tréninkových a dalších golfových ploch. Dále zahrnuje stravování a pitný režim v
rámci kempu.

7.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní osoba: Mgr. Stoulilová Markéta, stoulilova@praguecitygolf.cz, tel.:+ 420 608 495 412

8.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Řád představuje kompletní úpravu práv a povinností organizátora a účastníka v souvislosti s účastí účastníka v
kempu. Záležitosti neupravené řádem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Řád
může být měněn jednostranně organizátorem. Změna nabývá účinnosti okamžikem publikování řádu na
www.pcgacademy.cz nebo www.facebook.com/pcgacademy.cz/
V Praze dne 1. 7. 2018.

SEZNÁMENÍ
S

Provozním řádem
Golfového příměstského kempu – Prague City Golf

Organizátor
Prague City Golf Club z.s.
Se sídlem: K Radotínu 15, Zbraslav, 156 00 Praha 5,
Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo
16300
IČ: 27017966

POTVRZUJI,
že jako zákonný zástupce účastníka Golfového příměstského kempu v Prague City Golfu jsem
seznámen/a s Provozním řádem a podmínkami účasti, který je k nahlédnutí na
www.pcgacademy.cz/dokumenty

*Jméno a příjmení

……………………………………………………………………………………

*Bydliště

……………………………………………………………………………………

Podpis ………..…………………………………………………..
Stvrzuji svým podpisem, že mnou uvedené
údaje jsou pravdivé

