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Všeobecné zmluvné podmienky účasti na Letnom tábore Golem 
v súlade s ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len 

„Všeobecné zmluvné podmienky“ alebo „VZP“) 
 

1. VÝKLAD POJMOV 
Pojmy použité v týchto  VZP majú nižšie uvedený význam: 

Organizátor: PREMIUM FIT, s.r.o., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava,  zapísaný v obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 24671/B, IČO: 35 817 721  

 

Poverená osoba: 

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s Organizátorom zaisťuje 
pre Organizátora určité činnosti pri organizácii a realizácii Tábora, vrátane trénerov a 
animátorov. 

Účastník: 

Dieťa vo veku od 6 do 12 rokov, uvedené ako dieťa v Prihláške, ktoré sa dostavilo v 
stanovenom termíne na účasť v Tábore. 
 
Objednávateľ: 
Osoba, ktorá je v Prihláške uvedená ako zákonný zástupca Účastníka, ktorý riadne vyplnil 
Prihlášku, uhradil poplatok za účasť v Tábore Účastníka, odovzdal doklady podľa týchto VZP.  
 
Akcia:  
Akcia je konkrétna aktivita alebo činnosť ktorá prebieha v rámci trvania tábora. Akcia je 
organizovaná Organizátorom alebo Poverenou osobou.  
  
Doba trvania Tábora: 
Tábor sa začína okamihom príjazdu na určené miesto a ohlásením Účastníka Poverenej osobe 
podľa času a miesta uvedeného v Inštrukciách/Prihláške. Ukončenie Tábora nastáva v čase a 
na mieste uvedenom v Inštrukciách/Prihláške. Objednávateľ je povinný dostaviť sa na dané 
miesto v určenom čase za účelom odovzdania/ prevzatia Účastníka, inak zodpovedá za 
vzniknutú škodu Organizátorovi, pričom uplynutím času trvania Tábora, nezodpovedá 
Organizátor za Účastníka. Objednávateľ alebo ním splnomocnená osoba potvrdí odovzdanie/ 
prevzatie Účastníka v príslušnej evidencii u Poverenej osobe. 

Zmluva:  
Vyplnená a podpísaná/ odoslaná záväzná Prihláška potvrdená Organizátorom. 
 
Prihláška:  
Formulár pre prihlásenie do Tábora vyplnený a odoslaný /podpísaný a odovzdaný 
Objednávateľom (priamo alebo cez sprostredkovateľa) Organizátorovi, obsahujúci základe 
informácie o Objednávateľovi, Účastníkovi a Tábore. Odoslaním/ odovzdaním prihlášky 
Objednávateľom je Prihláška záväzná. Organizátor záväznú prihlášku potvrdzuje jej prijatím.   
 
 
 



PREMIUM FIT, s.r.o., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava,  zapísaný v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 24671/B, IČO: 35 817 721  

 

2. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Organizátora obstarať a zorganizovať detský tábor v 
termíne uvedenom v Inštrukciách/Prihláške Tábora, spolu s Akciami v zmysle podmienok 
uvedených v Zmluve a VZP (v texte zmluvy ako „Tábor”) a záväzok Objednávateľa za 
objednaný Tábor zaplatiť dohodnutú cenu a dodržiavať všetky podmienky a pravidlá 
účasti Účastníka (vrátane poučenia Účastníka) v Tábore v rozsahu podľa VZP. 
 

2. Objednávateľ na základe ponuky Organizátora prejavil záujem o Tábor pre Účastníka 
vyplnením Prihlášky na Tábor a jej záväzného odoslania/odovzdania Organizátorovi. 
Vyplnená, podpísaná a odovzdaná/odoslaná Prihláška je návrhom na uzavretie Zmluvy. 
 

3. Zmluva nadobúda účinnosť  momentom splnenia neskorších  podmienok uvedených v čl. 
5 ods. 1 písm. a) a b) VZP. 
 

4. Podmienky a pravidla účasti Účastníkov na Tábore upravuje Organizátor. 
 

5. Miestom konania Tábora je  HOTEL VRŠATEC,, Vršatské Podhradie 87, 018 52 Pruské (ďalej 
len „Hotel Vršatec“). 

 

3. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1. Účastník sa v rámci Tábora spoločne s ďalšími Účastníkmi a v súlade s Programom Tábora 
a pokynmi Organizátora a Poverených osôb, aktívne zúčastňuje Akcií pod 
vedením  profesionálne školených osôb a ďalších Akcií, konaných v Dobe trvania Tábora. 
 

2. Program Tábora je stanovený na základe uváženia Organizátora a v súlade s účelom 
a cieľmi Tábora. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Programu Tábora. Všetci 
účastníci sa musia podriadiť spoločnému Programu a režimu dňa.  
 

3. Organizátor sa zaväzuje do 48 hodín od prijatia poplatku za účasť na Tábore zaslať 
Objednávateľovi  na e-mail v Prihláške:  

a) organizačné pokyny a odporúčaný zoznam vecí 
b) informácie k príchodu a odchodu do/z Tábora, miesto a čas, dobu trvania Tábora 
c) prípadne iné doplňujúce informácie 

 
4. Organizátor sa zaväzuje uzatvoriť na vlastné náklady úrazové poistenie za každého 

účastníka tábora, ktoré bude platné od momentu ohlásenia účastníka poverenej osobe, 
do momentu odovzdania účastníka zákonnému zástupcovi. 
Objednávateľ  odoslaním/podaním Prihlášky do Tábora vyhlasuje, že si je vedomý, že 
účasť v Tábore predstavuje riziko nebezpečenstva nehôd, úrazov, škôd na zdraví a 
majetku. Objednávateľ potvrdzuje, že zvážil a rozumie všetkým týmto rizikám, vrátane ich 
možného rozsahu a vplyvu a vyhlasuje, že má v úmysle dobrovoľne tieto riziká podstúpiť 
na vlastné nebezpečenstvo. 

 
5. Objednávateľ poučí Účastníka pred nástupom na Tábor o tom, že: 

- nemá ohrozovať svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov 
- má dodržiavať pokyny Organizátora a Poverenej osoby, 
- nemá poškodzovať majetok tretých strán, 
- vzdialenie od skupiny účastníkov je možné len so súhlasom Poverenej osoby 
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6. Organizátor stanovuje minimálny počet Účastníkov v Tábore na 25. 
 
 

4. PRAVIDLÁ ÚČASTI V TÁBORE 

1. Účastník ma právo zúčastniť sa na všetkých Akciách v rámci Tábora tak, ako sú uvedené v 
Programe Tábora, pokiaľ Organizátor alebo Poverené osoby nestanovia inak. Účastník sa 
nesmie vzdialiť bez súhlasu Organizátora alebo Poverenej osoby z Akcie v rámci Tábora. 
 

2. Účastník je povinný nepožívať počas Akcie v priebehu účasti na  Tábore, či v 
bezprostrednej súvislosti s nimi (pred Akciou alebo po Akcii) alkohol, cigarety, alebo 
omamné a psychotropné látky. 

 
3. Účastník je povinný dodržiavať pokyny a nariadenia Poverených osôb, ktoré nad ním 

počas konania Akcie v rámci Tábora vykonávajú dohľad, ako aj všetky ďalšie pokyny 
Organizátora a Poverených osôb v súvislosti s Táborom. 
 

4. Účastník je povinný dodržiavať právne predpisy, normy slušného správania a zásady fair-
play, podmienky Tábora a udržiavať poriadok a čistotu v spoločenských miestnostiach, 
hygienických zariadeniach, športoviskách a v celom areáli Hotela Vršatec (ďalej len 
„Pravidlá“).  
 

5. Účastník je povinný bezodkladne informovať Poverenú osobu o úrazoch, zhoršení 
zdravotného stavu. Lieky alebo iné predmety súvisiace so zdravotnou starostlivosťou 
o Účastníka je povinný odovzdať Objednávateľ Poverenej osobe pri začiatku Tábora. 
 

6. Organizátor nezodpovedá za stratu alebo poškodenie cenných vecí Účastníka 
a  neodporúča dávať Účastníkom do Tábora veci, ako telefón, notebook, šperky a pod.   

5. PODMIENKY ÚČASTI V TÁBORE 

1. Účastník je oprávnený zúčastniť sa Tábora v prípade kumulatívneho splnenia 
nasledujúcich podmienok: 
a) Objednávateľ odovzdá/odošle Organizátorovi riadne vyplnenú a podpísanú Prihlášku 

na Tábor a Organizátor Prihlášku akceptuje/potvrdí, Organizátor prijatie prihlášky 
potvrdí formou e-mailu. V prípade prihlásenia sa na Tábor prostredníctvom vyplnenia 
online Prihlášky, Objednávateľ odoslaním online Prihlášky potvrdzuje súhlas s VZP 
a tento súhlas plne nahrádza podpis Objednávateľa.   

 

b) Objednávateľ uhradí účastnícky poplatok bankovým prevodom vo výške podľa článku 
6.1 VZP, alebo online platbou v prípade prihlasovania cez platformu 
sprostredkovateľa.  

 

c) Objednávateľ odošle kópiu čitateľne vyplneného a podpísaného čestného 
prehlásenia zdravotnej spôsobilosti v zmysle prílohy č. 1 týchto VZP a kópiu 
zdravotného preukazu Účastníka na emailovú adresu  určenú Organizátorom a to 
v lehote  min. 3  dní pred nástupom do Tábora.  

 



PREMIUM FIT, s.r.o., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava,  zapísaný v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 24671/B, IČO: 35 817 721  

 

2. Účastník Tábora je povinný dodržiavať počas celej doby účasti na Tábore jeho Pravidlá a 

ustanovenia VZP. Účasť Účastníka v Tábore môže byť ukončená aj pred uplynutím Doby 

trvania Tábora v prípade hrubého porušenia Pravidiel a/alebo ustanovení Dohody 

Účastníkom, alebo porušením relevantných povinností stanovených Organizátorom 

a/alebo Poverenou osobou, a to bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku za Tábor. 

 

3. V prípade nutnosti predčasného ukončenia účasti Účastníka v Tábore Organizátor o tejto 

skutočnosti bezodkladne upovedomí Objednávateľa, ktorý je na základe daného 

oznámenia povinný bezodkladne zabezpečiť prevzatie Účastníka z Tábora. 

 

6. ÚČASTNÍCKY POPLATOK 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za účasť v Tábore poplatok vo výške podľa Prihlášky, 

a to do 5 dní od potvrdenia / prijatia Prihlášky Organizátorom. Pokiaľ Objednávateľ 

neuhradí poplatok/ odplatu za Tábor v uvedenej lehote, Prihláška sa zrušuje a miesto 

bude k dispozícii ďalším záujemcom.   

 

2. Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na usporiadanie Tábora, to sú najmä náklady na 

ubytovanie, stravu, pitný režim, odmenu Poverených osôb a ďalších odborníkov a osôb 

zúčastnených na Tábore, športové potreby, MTZ, cestovné a vstupné v prípade výletov 

počas trvania Tábora, poistenie Účastníka (úrazové poistenie a poistenie hmotnej 

zodpovednosti za škodu spôsobenej Organizátorovi). Účastnícky poplatok zároveň 

zahŕňa 6 x denne stravu a pitný režim v rámci Tábora. 

 

3. Poplatok sa považuje za uhradený momentom pripísania finančnej čiastky vo výške 

celého poplatku na účet Organizátora. 

 

4. Organizátor požaduje, aby Objednávateľ do poznámky k úhrade uviedol aj meno 

Účastníka.  

7. DOBA TRVANIA ZMLUVY 

1. Zmluva sa uzatvára na Dobu trvania Tábora uvedenú v Prihláške, pokiaľ nedôjde k jej 
predčasnému zániku niektorým zo spôsobov uvedených v bode 2 tohto článku VZP. 

 

2. Zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) nezaplatením účastníckeho poplatku v lehote podľa článku 6 bod 1 VZP,  
c) písomným odstúpením od Zmluvy Objednávateľom  voči Organizátorovi. V prípade:  

1.  ak k odstúpeniu dôjde viac ako 45 dní pred začiatkom Doby trvania Tábora,  

tak Objednávateľ má nárok na vrátenie 40% z účastníckeho poplatku 

 

2. ak k odstúpeniu dôjde v lehote od 44 do začiatku  Tábora podľa dátumu 

v záväznej prihláške, Organizátor si vyhradzuje právo na individuálne 
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posúdenie nároku na vrátenie účastníckeho poplatku, pričom mu nevzniká 

povinnosť jeho vrátenia ani v alikvotnej výške. 

 

d) Vylúčením Účastníka z dôvodov uvedených v článku 5 bod 3 VZN bez nároku na 
vrátenie účastníckeho poplatku. 

e) Odstúpením od zmluvy Organizátorom ak počet účastníkov Tábora je nižší ako 
uvedený počet v bode 3 časti 6 týchto VZP, a to najneskôr do 6 dní pred začiatkom 
Doby trvania Tábora, pričom Účastník nemá nárok na náhradu škody spôsobenú 
odstúpením, 
 

f)  Nepredložením/ nesplnením všetkých podmienok uvedených v čl. 5 ods. 1 VZN. 
 

3. V prípade, že počas trvania Tábora dôjde k jeho prerušeniu z dôvodov na strane 
Objednávateľa, nevzniká Objednávateľovi nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za 
Tábor a to ani v prípade, že dôvodom odchodu je zdravotný stav Účastníka. 
 

4. Organizátor sa zaväzuje vrátiť zaplatený poplatok za Tábor, ak na to vznikol 
Objednávateľovi nárok, ponížený o prípadné storno poplatky uvedené vyššie do 30 dní 
odo dňa skončenia Tábora.  
 

8. KONTAKTNÉ ÚDAJE ORGANIZÁTORA 

Organizátor: PREMIUM FIT, s.r.o., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 817 721 

E-mail:  info@golemtabor.sk 

Tel číslo: +421 907 901 700 

 

Bankové údaje na zaplatenie účastníckeho poplatku:  

Banka:       Tatra banka, a.s. 

IBAN:        SK30 1100 0000 0029 4902 9466  

Variabilný symbol:      rodné číslo účastníka  
Poznámka pri úhrade:     Meno účastníka Tábora 
 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú záväzné pre obe zmluvné strany a tvoria 
neoddeliteľnú súčasť záväznej Prihlášky do Tábora, a teda neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
Objednávateľ podaním, odoslaním Prihlášky vyjadruje súhlas s týmito VZP.  

 
2. Záležitosti neupravené VZP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v 

platnom znení. 
 

3. Informáciu o spracovaní osobných údajov a Súhlas so spracovaním osobných údajov v 
zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov tvoria prílohu Prihlášky. 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok prečítali,  
rozumejú im, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť a potvrdzujú to  podaním vyplnenej 
Prihlášky. 
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