Stručný výpis z obchodních podmínek
• 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
o 3.3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář
obsahuje zejména informace:
▪ 3.3.1. objednávaných službách (objednávané služby "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní
obchodu),
▪ 3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny služeb, údaje o požadovaném způsobu dopravy dětí do tábora.
▪ 3.3.3. Při vyplňování údajů v košíku se bude řídit pokyny, uvedenými v objednávce - tj. specifikace fakturační a dodací
adresy, požadavek
uvést v poznámce jména a data narození přihlašovaných dětí.
▪ dále společně jen jako "objednávka").
o 3.4. Na základě objednávky bude kupujícímu vystavena Kupní smlouva, která bude zaslána spolu s dalšími dokumenty
nutnými k provozu tábora a „Pokyny
pro rodiče“ na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v Košíku. Kupující může požádat o zaslání těchto dokumentů
klasickou poštou. V „Pokynech pro
rodiče“ je výslovně uvedeno, v jakém termínu se mají jednotlivé dokumenty doručit prodávajícímu.. Prodávající nezodpovídá za
škody způsobené dodáním
chybných, neúplných nebo pozdě dodaných údajů.
o 3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
o 3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
o 4.1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu
následujícími způsoby
▪ hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese 277 35 Mšeno, Mšeno 073 nebo 342 01 Čepice u Rabí, vodácký tábor
▪ složenkou - typ „C“ na adresáta Ing. arch. Dana Matoušková, Mšeno 073, 277 35, do zprávy pro příjemce uveďte číslo
smlouvy.
▪ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-6816210227/0100 vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále
jen "účet
prodávajícího"); jako VS použijte č. kupní smlouvy
▪ bezhotovostně na základě předem vystavené faktury ( použije se v případě, že na tábor přispívá zaměstnavatel ) - v tomto
případě je třeba v
Košíku vyplnit oddíl „Fakturační adresa“ s údaji o zaměstnavateli.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
o 5.1. Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů od objednávky
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické
pošty prodávajícího
: rssever@rssever.cz.
o 5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy v pozdější lhůtě budou účtovány následující stornovací poplatky:
▪ 0% - při zrušení smlouvy nad 60 dnů před zahájením tábora
▪ 10% - při zrušení smlouvy 60 - 31 dnů před zahájením tábora
▪ 25% - při zrušení smlouvy 30 - 16 dnů před zahájením tábora
▪ 50% - při zrušení smlouvy 15 - 6 dnů před zahájením tábora
▪ 75% - při zrušení smlouvy 5 a méně dnů před zahájením tábora
o 5.3. Pokud účastník nemůže nastoupit z důvodu nemoci, doložené lékařským potvrzením, snižuje se mu stornovací poplatek
na polovinu. Zrušení musí být
provedeno písemně nebo emailem, rozhodující je datum lékařského potvrzení.
o 5.4. Jestliže rodiče chtějí dítě přesunout na jiný turnus v době kratší než 30 dní před zahájením akce, je poplatek za změnu
turnusu 100,- Kč.
o 5.5. V případě, že probíhající tábor musí dítě ze zdravotních důvodů předčasně ukončit, zavazuje se mu prodávající vrátit
část ceny tábora ve výši 220,- Kč
za každý celý den neúčasti tábora v Čepicích a 265,- Kč za každý celý den neúčasti tábora ve Mšeně Peníze budou zaslány na
základě formuláře o Převzetí
dítěte z důvodu nemoci nejpozději do 30 dnů od odjezdu dítěte.
o 5.6. V případě, že probíhající akci ukončí účastník z osobních důvodů nebo nastoupí později, nenáleží mu nárok na vrácení
nevyčerpané platby.
o 5.7.Prodávající je oprávněn uskutečnit zrušení akce v případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti. V tom případě, musí
provozovatel tuto skutečnost objednavateli neprodleně oznámit emailem nebo dopisem, včetně důvodu, který situaci způsobil, a
bez zbytečného odkladu vrátit zaplacenou úhradu v plné výši.
o 5.8.Provede-li prodávající před zahájením tábora podstatnou změnu v kvalitě, termínu nebo v ceně je povinen tuto
skutečnost účastníkovi neprodleně oznámit a vyžádat ve stanovené lhůtě emailový či písemný souhlas s provedenou změnou.
Jestliže účastník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit a provozovatel je povinen vrátit účastníkovi
zaplacenou úhradu v plné výši.
o 5.9.V případě požívání jakýchkoliv návykových látek nebo obzvlášť hrubého narušování chodu tábora je hlavní vedoucí
oprávněn vykázat účastníka z tábora bez nároku na úhradu neposkytnutých služeb.
Mšeno, dne 1.1.2020

