
 

 

 
Všeobecné podmínky letní Příměstské tábory RYCON 2019: 
 
Letní Příměstské tábory RYCON jsou realizovány  RG RYCON z.s., Kollárova 1714/1, 500 02 
Hradec Králové.  
 

1. Smluvní vztah mezi účastníkem, respektive jeho zákonným zástupcem  
a organizací RG RYCON z.s, vzniká okamžikem odeslání online přihlášky  
a potvrzením ze strany orgnizace. 

2. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit zálohu nejpozději 14 dní před konáním turnusu.  
V opačném případě bude místo přenecháno dalšímu uchazeči v pořadí. 

3. Zákonný zástupce výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby se jeho přihlášené dítě 
zúčastňovalo sportovních aktivit a všech ostatních činností souvisejících  
s programem a provozem tábora. 

4. Zákonný zástupce prohlašuje, že v době konání LPT bude mít dítě věk minimálně 6 let. 
5. Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů. RG RYCON z.s.  

se zavazuje, že údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou využity pouze  
pro potřeby spojené s konáním letních Příměstských táborů RYCON. 

6. Zákonný zástupce souhlasí s fotografováním a pořizování videozáznamů dítěte během 
zájmové činnosti a s jejich využitím k prezentaci a propagaci činnosti RG RYCON z.s.  

7. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příslušného turnusu letního 
Příměstského tábora dítě odhlásit. Odhlášení dítěte se provádí telefonicky na čísle 
+420 775 714 225 nebo mailem na adrese tabory@rycon.cz. 

8. Při odhlášení dítěte jsou účtovány storno poplatky: 

• Do 21 dnů před termínem zahájení turnusu, na který je dítě přihlášeno - storno 
není účtováno 

• 8 dnů až 20 dnů před termínem zahájení turnusu, na který je dítě přihlášeno - 
storno ve výši 20 % z celkové ceny tábora 

• 1 – 7 dní před před termínem zahájení turnusu, na který je dítě přihlášeno – storno 
ve výši 50% z celkové ceny tábora 

• Ukončení tábora v jeho průběhu – storno ve výši 100% celkové ceny tábora. 
V případě ukončení tábora z důvodu onemocnění potvrzeného lékařem, bude 
vrácena poměrná část nákladů (počínaje následujícím dnem), snížená o 10 %. 

9. Zákonný zástupce dítěte přihláškou potvrzuje,  že se seznámil s výše uvedenými 
podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí. 

 
 
 
 
 
 
 


