VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K ZVK
Podmínky pro vyplnění elektronické přihlášky:
1. Elektronickou přihlášku na ZVK vyplňuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
2. Všechny potřebné dokumenty na ZVK podepisuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
3. Uvedením spolubydlících přihlašovaného dítěte garantujeme společné sdílení ubikace, umožňuje-li to ubytovací kapacita
objektu.
4. Spolek (dále i Agentura PAC) si vyhrazuje právo zrušit hromadnou dopravu, pokud bude zájem o takovou dopravu nižší než
50% přihlášených účastníků ZVK. Zrušením dopravy vzniká účastníkům potažmo zákonným zástupcům nárok na vrácení peněz,
které byly na dopravu určené a všem zákonným zástupcům má spolek povinnost takovou změnu nahlásit včas, a to nejméně 14 dní
před začátkem kurzu.
5. Každý účastník je automaticky pojištěn spolkem proti úrazu a odpovědnosti za způsobenou škodu.
Podmínky pro úhradu poukazu:
1. Na cenu přispívá částkou 1000 Kč Městský úřad Bílina.
2. Platbu poukazu na ZVK je nutno uhradit nejpozději do 15. 2. 2018 hotově u vedoucího kurzu (učitel Švach).
3. Platbu za služby půjčení vybavení a skipas je nutné uhradit při odjezdu na ZVK, tedy 24. 2. 2018.
4. V případě, že je přihlašované dítě z pobytu vyloučeno za nekázeň či hrubé porušování řádu ZVK, se na jeho přihlášku
nevztahují žádné stornopoplatky.
5. V případě, že je přihlašované dítě z pobytu vyloučeno ze zdravotních důvodů, se na jeho přihlášku vztahují stornopoplatky za
nevyčerpanou stravu (100 Kč/den) a nevyčerpané ubytování (100 Kč/den). Na ostatní služby nikoliv.
Ostatní podmínky:
1. Závazným přihlášením na ZVK se rozumí odeslání elektronické přihlášky po odsouhlasení těchto Podmínek přihlášení na ZVK.
2. Souhlasem s Podmínkami přihlášení na ZVK prohlašujete, že všechny údaje uvedené v elektronické přihlášce jsou pravdivé.
3. Agentura PAC bude s osobními údaji nakládat v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem
závazné přihlášky tak souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby PAC a zároveň souhlasíte se zobrazením
přihlašovaného účastníka pobytu na fotografiích, videích či jiných mediích za účelem prezentace a propagace spolku.

Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 27.1.2018

Agentura PAC – www.packa.eu – zimnikurzy@packa.eu

