Všeobecné podmínky společnosti
NIKI SCHOOL s.r.o.
Všeobecné podmínky vztahující se na individuální a skupinové lekce
pro děti a dospělé
1. Obecné ustanovení
1.1. Provozovatel je společnost NIKI SCHOOL s. r. o. se sídlem Olštýnská 607/1 Praha – Trója,
s identifikačním číslem: 042 23 641 (dále jen ,,provozovatel’’)
1.2. Provozovatel doporučuje mít platné zdravotní pojištění a kartičku pojišťovny u sebe
v průběhu lekce pro nezletilé účastníky je toto doporučení povinné.
1.3. Účastníci mladší 18 let jsou povinni nosit bezpečnostní prvky (helmu a chrániče)
1.4. Účastník se kurzu účastní na vlastní nebezpečí.
1.5. Rodiče účastníků jsou během lekce vítáni, pouze prosíme aby svou přítomností
nezasahovali do průběhu výuky.
1.6. Společnost NIKI SCHOOL s. r. o. nemá sjednané úrazové pojištění pro účastníky lekcí
2. Zrušení kurzu
2.1. V případě nepříznivého počasí se kurz přesouvá na jiný možný termín.
2.2. Při nutnosti zrušení kurzu ze strany objednavatele jste povinni nás včas telefonicky
informovat na čísle: + 420 607 67 97 97
3. Platba
3.1. V případě, že objednavatel upřednostňuje bezhotovostní platbu, je povinen uhradit cenu
kurzu s předstihem 5 pracovních dnů.
3.2. Při platbě v hotovosti zaplatí objednavatel sjednanou částku instruktorovi přímo na místě
po zkončení výuky.
4. GDPR
4.1. Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů své osoby tak i svého dítěte
pro účely registrace.
4.2. Podrobně zpracované zásady ochrany osobních údajú (GDPR) společnosti
NIKI SCHOOL s. r. o. naleznete na stánce:
http://www.nikischool.cz/obj/files/1/sys_media_415.pdf
4.3. Objednavatel souhlasí s pořizováním fotografií a audiovizuálních nahrávek pro reklamní
účely společnosti NIKI SCHOOL s. r. o.

Všeobecné podmínky vztahující se k přihlášce dítěte na příměstský
in-line tábor/ jednodenní tábor
5. Obecné ustanovení
5.1. Provozovatel je společnost NIKI SCHOOL s. r. o. se sídlem Olštýnská 607/1 Praha – Trója,
s identifikačním číslem: 042 23 641 (dále jen ,,provozovatel’’)
5.2. Odesláním přihlášky na webových stránkách www.nikischool.cz se zákonný zástupce dítěte
(dále jen ,,objednavatel’’) zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto
všeobecných podmínek.

5.3. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem a objednavatelem je účast dítěte objednavatele
(dále jen ,,účastník’’) na příměstském in-line táboře pořádaném provozovatelem.
5.4. Účastníkem dle předchozího odstavce se může stát jen osoba, jejíž pobyt je podložen řádně
vyplněnou přihláškou a jež uhradila cenu příměstského in-line tábora v souladu s pokyny
provozovatele, nejpozději do jednoho měsíce před začátkem tábora. Pozdější přihlášky
je nutné uhradit do 5 pracovních dní od podání přihlášky.
5.5. Objednavatel přebírá plnou zodpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek.
5.6. Účastník je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny instruktorů tábora
Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků příměstského tábora.
5.7. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat či poškozuje ostatní
účastníky příměstského tábora.
5.8. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem si provozovatel vyhrazuje
právo
vyloučit účastníka a dožadovat se po objednavateli příslušného storno poplatku.
5.9. Účastník je povinen chovat se ohleduplně k věcem v místě pobytu.
5.10.
Pokud probíhá výuka bruslení účastník je povinen nosit bezpečnostní prvky jako
je helma a chrániče.
5.11.
Vedení upozorňuje, aby účastník nenosil s sebou drahou elektroniku, fotoaparát,
případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže provozovatel
zodpovídat za případné ztráty těchto předmětů. Pokud účastník této výzvy přesto
neuposlechne, provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí účastníka.
5.12.
Před nástupem účastníka je nutné odevzdat vedoucímu potvrzení o zdravotní
způsobilosti účastníka vykonávat pohybové aktivity a potvrzení o bezinfekčnosti. Dále
upozornění o veškerých zdravotních problémech, které mohou jakkoliv bránit účastníkovi
vykonávat pohybové aktivity, popřípadě seznámit vedoucí s veškerými zdravotními
omezeními.
5.13.
Na příměstský tábor musí být účastník přiveden objednatelem, popřípadě jiným
doprovodem minimálně první den začátku daného turnusu. V následujících dnech účastník
může docházet na příměstský tábor sám, ale pouze na základě doložení dokumentu, ve
kterém bude uvedeno, že účastník může na příměstský tábor přicházet sám. Do doby
převzetí účastníka instruktorem za něj provozovatel nepřebírá zodpovědnost.
5.14.
Každý den po ukončení příměstského tábora si účastníka vyzvedne objednavatel,
popřípadě jiný doprovod po nahlášení objednavatele. Pokud by účastník měl odcházet po
ukončení příměstského tábora bez doprovodu, je nutné ráno při předání účastníka
vedoucímu současně předat potvrzení, ve kterém bude uvedeno, že účastník může po
ukončení odcházet sám,
a že je za něj přebírána zodpovědnost.
6. GDPR
6.1. Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů své osoby tak i svého dítěte pro
účely registrace.
6.2. Podrobně zpracované podmínky ochrany osobních údajú (GDPR) společnosti
NIKI SCHOOL s. r. o.
neleznete na stánce: http://www.nikischool.cz/obj/files/1/sys_media_415.pdf
6.3. Objednavatel souhlasí s pořizováním fotografií a audiovizuálních nahrávek pro reklamní
účely společnosti NIKI SCHOOL s. r. o.
7. Pojištění
7.1. Účastník musí mít platné zdravotní pojištění, objednavatel při nástupu na tábor předá
provozovateli kopii kartičky pojišťovny účastníka.

7.2. Společnost NIKI SCHOOL s. r. o. nemá sjednané úrazové pojištění pro účastníky
příměstského tábora.

8. Cenové podmínky a způsob úhrady
8.1. Objednavatel má právo na zaplacení ceny příměstského tábora k datu uvedenému
v pokynech, které obdržel od provozovatele. Nezaplacení příměstského tábora
ve stanoveném termínu a podle instrukcí provozovatele opravňuje provozovatele
jednostranně odstoupit od smlouvy.
8.2. Objednavatel má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora/kempu od závazné
přihlášky odstoupit (dále jen „zrušení pobytu“).
8.3. Zrušení pobytu se provádí telefonicky na čísle + 420 607 67 97 97
nebo písemně na e-mail: info@nikischool.cz
Pobyt je zrušen ke dni, kdy k nahlášení došlo.
8.4. Výše stornovacího poplatku (dále jen „storno“) z jiných, než závažných zdravotních potíží:
i. Zrušení pobytu 4 týdny před začátkem příměstského tábora
– storno ve výši 25% z ceny příměstského tábora.
ii. Zrušení pobytu 3 týdny před začátkem příměstského tábora
– storno ve výši 50% z ceny příměstského tábora
iii. Zrušení pobytu 2 týdny a méně před začátkem příměstského tábora
– storno ve výši 75% z ceny příměstského tábora
iv. Zrušení pobytu v průběhu příměstského tábora – storno ve výši 100%
z ceny příměstského tábora
8.5. Provozovatel má právo započíst storno do objednatelem složené zálohy či zaplacené ceny
příměstského tábora.
8.6. Pokud nebyla záloha či cena za příměstský tábor uhrazena, zavazuje se objednavtel uhradit
storno na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.
8.7. Objednavatel registrací účastníka, zaplacením ceny příměstského tábora a přijetím těchto
všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami
a souhlasí s nimi, poučí účastníka přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné
podmínky respektovat a poučí účastníka o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

