ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY BEER PONG SUMMER CAMPU
1. Smluvní vztah
Předmětem smluvního vztahu je účast na akci Beer Pong Summer Camp.
Pořadatelem akce Beer Pong Summer Camp (dále též jen „akce“) je Beer Pong Championship z.s.,
IČ: 09834796 se sídlem: Ruská 1039/84, 100 00, Praha 10 – Vršovice.
Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem a Beer Pong Championship z.s. (dále jen „pořadatel“) se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v aktuálním platném znění.
Smluvní vztah mezi účastníkem a pořadatelem vzniká na základě vyplněné a odeslané přihlášky skrze
webové stránky pořadatele.
2. Platební podmínky
Po odeslání přihlášky na akci pořádanou pořadatelem přijde účastníkovi potvrzující e-mail a výzva s
informacemi týkajícími se platby. Platba předem je určena pořadatelem akce. Platbu předem je
účastník povinen zaplatit
a) převodem na účet pořadatele
b) platební kartou, skrze platební bránu Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi.
Poskytovatel služeb platební brány Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Maďarské národní
banky a číslo jeho licence je H-EN-I-1064/2013.
Na posunutí termínu pro uhrazení platby předem je možné se domluvit prostřednictvím oficiální
e-mailové adresy pořadatele. Posunutí termínu pro uhrazení platby předem platí pouze při
výslovném písemném potvrzení daného termínu pořadatelem, které je možné pouze prostřednictvím
oficiálního e-mailu pořadatele. Platba předem, kterou účastník uhradí na účet pořadatele, je
nevratná. Nevratná je i v případě zdravotních problémů účastníka. V případě zrušení akce, a to
především kvůli možným nařízením vlády ČR s ohledem na epidemii covid-19, bude účastníkovi
vrácena tato platba v plném rozsahu bez poplatků provozovatele platební brány.
Platba na místě konání akce se hradí přímo majiteli a provozovateli areálu Juniorcamp Tobogán na
Nové Živohošti, který je odpovědný za veškeré služby týkající se stravy, ubytování a poskytování
služeb spojených s využíváním sportovišť a prostor areálu. Pořadatel akce poskytuje pouze služby
spojené s programem a organizací akce.
3. Další ujednání
Každý účastník se účastní akce Beer Pong Summer Camp na vlastní nebezpečí a odpovědnost a
zodpovídá za případnou újmu, kterou způsobí třetím osobám. Pořadatel nenese odpovědnost za
škodu způsobenou krádeží na věcech, které si účastník přiveze. Místo a termín konání akce určuje
pořadatel a vyhrazuje si právo jejich změny v případech zvláštního zřetele hodných, zejména při
neočekávaně nižším či naopak vyšším počtu účastníků příslušného kurzu. Účastník má právo v
případě změny místa či termínu konání akce od své účasti na kurzu odstoupit, avšak jen písemně do
tří dnů ode dne oznámení příslušné změny pořadatelem účastníkovi. Každý účastník má právo
písemně odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne odeslání přihlášky. V
případě, že bylo započato s poskytováním objednaných služeb, je účastník povinen v případě svého

odstoupení od smlouvy povinen uhradit poměrnou část ceny akce. Pořadatel akce nezajišťuje
dopravu na tuto akci. Je však možné využít služeb jeho partnera.
Pořadatel zašle všem účastníkům před začátkem akce všechny potřebné a důležité informace na
e-mail uvedený v přihlášce.
Pořadatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v souvislosti pořádáním a uskutečněním této akce.
Účastník je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění pouze písemně do jednoho měsíce od ukončení
příslušné akce, a to u pořadatele na shora uvedené adrese. Účastník má právo na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce. Účastník je srozuměn se skutečností, že v
průběhu akce jsou pořizovány fotografie a videa účastníků a souhlasí se zveřejněním materiálů
zachycujících jeho osobu pro účely propagace podnikatelské činnosti pořadatele obzvláště pro jeho
značku Beer Pong Championship. Svůj případný nesouhlas se zveřejněním materiálů zachycujících
jeho osobuje účastník povinen oznámit provozovateli písemně skrze oficiální e-mail před začátkem
akce. Svůj souhlas je účastník oprávněn kdykoliv odvolat prostřednictvím oficiálního e-mailu
pořadatele.
Na akci mohou jet pouze osoby starší 18ti let. Každý účastník akce se stane hostujícím členem spolku
po dobu trvání akce a musí se řídit jeho stanovami, které jsou uvedené ve spolkovém rejstříku.
V případě porušení bezpečnostních a ostatních podmínek akce může být účastník vyloučen ze spolku
i z akce bez nároku na vrácení finančních prostředků. Účastník vyplněním přihlášky potvrzuje, že mu
bude v době účasti na Beer Pong Summer Campu alespoň 18 let.
Odesláním elektronické přihlášky účastník souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou
nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi ním a pořadatelem ohledně konání akce. Eventuální
neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a uzavřené smlouvy.

