VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1. Registrace
Registrace musí být provedena online prostřednictvím registračního formuláře na webové
stránce www.exoticpolecamp.com. Svou registrací účastník potvrzuje, že byl obeznámen se
Všeobecnými podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Minimální věk účastníků je 18.

2. Platba
Během následujících 2 pracovních dnů od registrace obdrží účastníci pokyny k platbě
prostřednictvím emailu. Platba musí být provedena bankovním převodem na uvedený účet do 2
týdnů. Po připsání platby obdrží každý účastník potvrzení emailem.
Cena za účast na campu je následující:
455 EUR / 11600 CZK – registrace a platba do 28.2.2018
495 EUR / 12600 CZK – registrace a platba do 28.2.2018

Cena zahrnuje:
•

12 workshopů (po 90 minutách, maximálně 2 účastníci na 1 tyč)

•

Společenské aktivity (uvítací piknik, prohlídka města nebo jiná aktivita uprostřed týdne,
rozlučkový večírek včetně 2 drinků)

•

Dárkovou taštičku od sponzorů

Cena nezahrnuje
•

Náklady na cestu

•

Ubytování

•

Stravu

•

Pojištění

3. Storno podmínky
V případě storna za sebe účastník může najít náhradu nejpozději 7 dní před začátkem campu.
Všichni náhradníci musí být schváleni organizátory campu a musí souhlasit se Všeobecnými
podmínkami.
V případě storna bez náhradníka platí tyto storno poplatky:
Zrušení do 45 dní před začátkem campu

50 %

Zrušení 44 a méně dní před začátkem campu

100 %

Veškerá storna a náhrady musí být provedena písemnou formou na emailu
info@exoticpolecamp.com.

4. Pojištění a zodpovědnost
Účastník prohlašuje, že se campu účastní se souhlasem svého lékaře a na vlastní nebezpečí.
Účastník prohlašuje, že je plně fyzicky a psychicky způsobilý a v dobré fyzické formě, která mu
dovoluje účastnit se workshopů, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by jej
omezovaly či bránily ve fyzickém cvičení. Organizátoři nenesou žádnou zodpovědnost za
případná zranění či nehody vzniklá během konání campu. Organizátoři rovněž nenesou
zodpovědnost za poškození, zničení, ztrátu či krádež osobních věcí. Účastníkům se
doporučuje zřídit si své vlastní cestovní a úrazové pojištění, případně pojištění odpovědnosti.

5. Změny / Zrušení campu
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu v ohlášeném rozvrhu campu (nikoli však v celkovém
obsahu) či změnu instruktorů v případě, že se dříve ohlášený instruktor nemůže campu
zúčastnit. V těchto případech nevznikají účastníkům campu vůči organizátorům žádné nároky.
V případě zrušení campu budou účastníkům vráceny peníze během 4 týdnů.

6. Použití obrazových záznamů
Účastníci campu mohou být natáčeni a/nebo fotografováni. Tyto záznamy mohou být použity
k reklamním a propagačním účelům na stránce www.exoticpolecamp.com, v tištěných

materiálech, novinových článcích a také na sociálních médiích. Tyto materiály zůstávají
majetkem organizátorů a svou registrací účastníci dávají organizátorům výslovný souhlas
k použití těchto záznamů bez nároku na kompenzaci.

7. Ochrana osobních údajů
Účastník souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů organizátorům campu jako správcům
osobních údajů pro další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (t.j. do
odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21
zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

Tyto Všeobecné podmínky se řídí platnými zákony České republiky. V případě jakýchkoli dotazů
týkajících se těchto Všeobecných podmínek nebo registrace nás kontaktujte na
info@exoticpolecamp.com.

Organizátor:
Mgr. Pavlína Neveselá, Botanická 41, 60200 Brno
IČ: 03207641

