
Všeobecné podmínky Summer 
BMX Camp

 
• Účastníkem výukového campu se rozumí osoba, jejíž výukový 

pobyt je podložen řádně vyplněnou a podepsanou přihláškou a 
cena campu byla uhrazena v souladu s pokyny obsaženými 
v Řádu. Zákonný zástupce účastníka přebírá plnou 
odpovědnost za dodržení veškerých ujednání stanovených 
řádem, podpisem závazné přihlášky.

 
 

• Účastník BMX campu je povinen dodržovat řád, režim dne a 
pokyny vedoucích campu. Především pak pokyny týkající se 
bezpečnosti a zdraví účastníků campu. Účastník je povinen 
zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky. V 
případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem 
campu si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z campu a 
uplatnit příslušný stornovací poplatek (v takovém případě je 
zákonný zástupce povinen si dítě z campu převzít do 24 hodin 
po telefonickém upozornění). V případě, že tak zákonný 
zástupce neučiní, odpovídá za škodu tímto způsobenou. 
Účastník BMX campu je povinen chovat se tak, aby 
nezpůsoboval škodu na vybavení campu a majetku třetích 
osob a vždy dbát zvýšené pozornosti v průběhu výcviku jízdy 
na BMX. Všichni účastníci budou po příjezdu do místa konání 
campu podrobně seznámeni s programem campu, jeho 
bezpečnostními pravidly, pravidly ochrany zdraví a majetku a 
postupů v případě zranění.

 
 

• Základními povinnostmi účastníka kempu je především:
   a)  Při jizdě na kole mít pokaždé nasazenou helmu i při volném 
ježdění.
   b)  Nevstupovat bez povolení do pokojů ostatních účastníků,
   c)  Nevstupovat bez povolení do provozních prostorů, kuchyně a 
podobně.   



   d)  Neopouštět bez souhlasu vedoucího tábora prostory 
ubytování, místa výcviku jízdy na BMX
   e)  Nevzdalovat se od skupiny a určené trasy při výletech
   f)  V případě jakýchkoliv zdravotních obtíží neprodleně obeznámit 
vedoucího campu nebo zdravotníkovi.
    g)  Obeznámit zdravotníka s užíváním léků a zdravotními 
problémy účastníka
   h)  Užívání alkoholických, psychotropních látek a kouření je 
zakázáno pod sankcí vyloučení účastníka z campu.
   ch) Od účastníka campu je očekáváno dodržování slušného 
chování, v případě porušování pravidel řádu a nezvladatelného       
     chování bude účastník vyloučen z campu za podmínek 
stanovených tímto řádem
 

• Stravování je zajištěno organizátory akce, kdy každý den bude 
pro účastníky připravena snídaně, oběd, svačina a večeře.

 
 

• Úhrada ceny campu bude účastníkem nebo jeho zákonným 
zástupcem složena na bankovní účet organizátorů akce nebo 
v hotovosti v místě začátku konnání akce tak, jak je uvedeno 
na závazné přihlášce a to nejpozději v den uvedený na 
závazné přihlášce. Při nedodržení termínu úhrady ceny campu 
bude na přihlášku pohlíženo jako na bezpředmětnou.

   
 •    Účastník bere na vědomí,že jede na BMX camp na vlastní 
nebezpečí, pořadatel neručí za případný úraz a problémy tím 
vzniklé.

• Účastník nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv před 
začátkem táborového pobytu závaznou přihlášku zrušit a to 
prostřednictvím elektronické komunikace (mailu) uvedené 
v přihlášce. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na camp 
nebo v případě předčasného ukončení výukového pobytu 
bude postupováno dle níže uvedených podmínek:

 
- Storno poplatek: 100% zálohy, při zrušení v době kratší jak 30 dní 
před nástupem na camp.



- Storno poplatek: 100 % z ceny campu v případě porušení 
kázeňských, bezpečnostních a jiných podmínek stanovených         
 tímto Řádem.
- V případě onemocnění během campu nebo před začátkem akce, 
potvrzené lékařem a tímto vlivem ukončení nebo nenastoupení 
dítěte na camp, bude vrácena poměrná část nákladů pobytu po 
vyúčtování celé akce.
 
 

• Podpisem závazné přihlášky na výukový camp pod názvem 
Summer BMX Camp zájemce nebo jeho zákonný zástupce 
vyjadřuje svůj souhlas s  podmínkami pro účast na akci (dále 
jen „řád“) a stvrzuje, že byl s  řádem seznámen a seznámil 
s ním nezletilého zájemce. Řád je nedílnou součástí závazné 
přihlášky. Zájemce se tímto zavazuje, že se bude řídit pokyny 
obsaženými v řádu, dbát bezpečnostních pokynů obsažených 
v řádu a pokynů organizátorů akce.

 
• Řád campu a všeobecné podmínky Summer BMX campu jsou 

uvedeny na webových stránkách http://www.sbmxcamp.eu

http://www.sbmxcamp.eu/

