Všeobecné podmienky
účasti na Dennom letnom tanečnom tábor 2022
v Tanečnom štúdiu FRIMart Prešov
1. Spoločnosť FRIMart studio s. r. o., so sídlom Budovateľská 34, 080 01 Prešov, IČO: 52 225 780
organizuje denný letný tanečný tábor v týždennom turnuse podľa ponuky zverejnenej na
internetovej stránke www.frimartstudio.sk
2. Nižšie uvedené Zmluvné strany jednotlivo označené ako Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli
na nasledovnom znení Zmluvy:
Čl. I Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť a zorganizovať letný denný tanečný
tábor v zmysle podmienok uvedených v tejto Zmluve a ponuky zverejnenej na svojej webovej
stránke a záväzok Objednávateľa za objednaný tábor zaplatiť cenu za denný tanečný tábor a
dodržiavať všetky podmienky a pravidlá účasti dieťaťa v dennom tanečnom tábore, a to v rozsahu
uvedenom v tejto Zmluve.
Čl. II Uzavretie zmluvy
1. Objednávateľ na základe ponuky Poskytovateľa uvedenej na internetovej stránke
www.frimartstudio.sk prejavil záujem o konkrétny denný letný tanečný tábor, a zaslal
Poskytovateľovi vyplnený Objednávkový formulár - Prihláška. Vyplnená a odoslaná Objednávka sa
považuje za Návrh na uzavretie Zmluvy zo strany Objednávateľa.
2. Na uzatvorenie Zmluvy sa musia kumulatívne splniť tieto podmienky:
a.

Akceptovanie Objednávky zo strany Poskytovateľa

b. Uhradenie Ceny zo strany Objednávateľa v súlade s platobnými podmienkami
3. Zmluva sa považuje za uzavretú po splnení oboch požiadaviek ods. 2 tohto článku
Čl. III Platobné podmienky
1. Cena za denný detský tábor je uvedená na internetovej stránke a v záväznej prihláške do denného
detského tábora
2. V cene sú zahrnuté nasledovné položky:
a.

Strava 3x denne (desiata, obed – Reštaurácia Radlinka - polievka a hlavné jedlo, olovrant,
pitný režim)

b. program, súťaže, hry, tvorivé dielne

c.

2x denne vedené tanečné lekcie - zamerané na spoločenské tance

d. rozcvička, strečing,
e. premietanie filmov,
f.

prednáška o spoločenských tancoch a spoločenskej etikete.

g. výlet do prírody
h. záverečné vystúpenie pre rodičov - v piatok o 16:00 hod.
3. Cena musí byť uhradená Objednávateľom 7 dní pred nástupom do tábora a zároveň najneskôr
v deň začiatku denného tábora.
4. Cenu je možné uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
a.

V hotovosti po dohode na tel. čísle 0907 392 886 - Frimer - priamo v tanečnom štúdiu
FRIMart Prešov, Budovateľská 34, 080 01 Prešov

b. Bankovým prevodom – Zašleme Vám zálohovú faktúru - variabilný symbol podľa zálohovej
faktúry, do poznámky uvádzajte meno dieťaťa + Letný denný tanečný tábor 2022
Číslo účtu IBAN: SK45 0200 0000 0040 7563 4751
5. Za uhradenie Ceny sa považuje pripísanie jej sumy na účet Poskytovateľa.
6. V prípade, ak bude Cena uhradená oneskorene, Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od
Zmluvy.
7. V prípade, ak Poskytovateľ využije svoje právo podľa ods. 6 tohto článku a odstúpi od Zmluvy,
Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu kontaktovať Objednávateľa a ponúknuť mu
najbližší možný voľný turnus letného denného tanečného tábora. V prípade, ak Objednávateľ
nebude mať záujem o ponúknutý turnus, je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi cenu v
plnej výške, a to do 30 dní odo dňa odmietnutia ponúknutého turnusu.
Čl. III Práva a povinnosti Poskytovateľa
1. FRIMart studio s.r.o. je povinná dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach
o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.
2. Ak je FRIMart studio s.r.o. nútená v prípade nepredvídaných skutočností, alebo neobsadení
tábora, zmeniť podmienky alebo zrušiť tábor, navrhne Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak
Objednávateľ so zmenou nesúhlasí, FRIMart stdio s.r.o. mu vráti celú úhradu. Zmena Zmluvy sa
môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení tábora z dôvodu neobsadenia musí byť Objednávateľ
informovaný do 3 dní pred nástupom.
3. Poistenie dieťať nie je zahrnuté v cene tábora.
4. FRIMart studio s.r.o. ani jej pracovníci a vedúci tábora nezodpovedajú za vreckové, ani osobné
veci detí. Nie sú povinní riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie. Drahé oblečenie, zlaté
retiazky, mobilné telefóny, fotoaparáty, mp3-ky, elektronické hry a podobne, neodporúčame
dávať deťom do tábora. Za ich stratu Poskytovateľ nezodpovedá. Drahšie veci je nutné uschovať
u vedúceho tábora.

Čl. IV Práva a povinnosti Objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný najneskôr v deň nástupu do Tábora doručiť poskytovateľovi:
a. Kópiu preukazu poistenca
b. Podľa aktuálnych pandemických opatrení - Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa..
2. V prípade, že Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená nedoručí ktorýkoľvek z dokumentov
podľa ods. 1 tohto článku najneskôr v deň nástupu Dieťaťa do denného detského tábora, je
Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a Objednávateľ nemá nárok na vrátenie Ceny.
3. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinná priviesť a vyzdvihnúť Dieťa na
programom stanovené miesto a v určenom čase, a to každý deň od 07:45 do 08:00 priviesť a v
čase od 16:00 - 16:15 vyzdvihnúť v Tanečnom štúdiu FRIMart , Budovateľská 34, Prešov.
4.

V prípade oneskoreného vyzdvihnutia Dieťaťa má Poskytovateľ právo za každú začatú hodinu
omeškania s vyzdvihnutím vybrať od Objednávateľa poplatok z omeškania vo výške 10 €.

5. Akúkoľvek zmenu času nástupu, alebo návratu detí je Objednávateľ povinný oznámiť písomne,
alebo telefonicky.
6. Objednávateľ, alebo osoba ním splnomocnená, je osobitne povinný informovať Poskytovateľa o:
a.

Alergiách, ktorými dieťa trpí,

b. Ochoreniach, ktorými dieťa trpí,
c.

Špeciálnej strave, ktorú musí dieťa dodržiavať

d. Iných zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas denného tábora
u dieťaťa nastať, alebo ktoré by mohli účasť dieťaťa na dennom detskom tábore obmedziť.
7. Ak dieťa užíva lieky, Objednávateľ je povinný túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky
odovzdať vedúcemu tábora.
8. Objednávateľ je povinný poučiť svoje dieťa o:
a.

Striktnom dodržiavaní pokynov inštruktorov a vedúceho tábora,

b. Hlásení akéhokoľvek vzdialenia sa od skupiny (WC, pitný režim atď.)
c.

Chránení vlastného zdravia a zdravia ostatných účastníkov tábora,

d. Dieťa je povinné hlásiť akékoľvek zdravotné ťažkosti, ktoré by počas tábora nastali.
9. Telefonický kontakt, z dôvodu nenarúšania programu, bude umožnený iba v
dohodnutom čase.

Čl. V Odstúpenie od zmluvy
1. Objednávateľ môže písomne odstúpiť od Zmluvy, a to bez udania dôvodu. Účinky odstúpenia
nastávajú dňom doručenia odstúpenia Poskytovateľovi.
2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa, je Objednávateľ povinný uhradiť
poplatok a to:
a, 7 – 2 dni pred nástupom – 50 % z výšky účastníckeho poplatku
b, 24 hodín pred nástupom – 100 % z výšky účastníckeho poplatku
3. Poskytovateľ môže Objednávateľovi, ktorý odstúpil od Zmluvy, v prípade, že má voľnú kapacitu,
ponúknuť možnosť účasti Dieťaťa na letnom dennom tanečnom tábore v náhradnom termíne. V
tomto prípade sa zmluvná pokuta neuhrádza.
4. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, a to v prípade, ak Dieťa závažným spôsobom porušuje
disciplínu a nerešpektuje pokyny inštruktorov, či táborový poriadok. V takom prípade
Objednávateľ nemá nárok na vrátenie Ceny, ani jej pomernej časti.
Čl. VI Záverečné ustanovenia
1. Tieto VZP tvoria prílohu a neoddeliteľnú obsahovú súčasť Zmluvy.
2. Všetky ďalšie zmeny a dodatky Zmluvy a týchto VZP musia byť urobené písomne, a sú záväzné po
ich odsúhlasení a podpise obomi zmluvnými stranami.
3. Právne vzťahy Zmluvou a VZP neupravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy a týchto VZP sú im jasné. Určité a zrozumiteľné a
zaväzujú sa ich plniť.
5. Tieto podmienky účasti platia od 01.06.2020 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej
prihlášky dieťaťa na tábor.
6. Reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.

