
Campanula camping, GmbH, Campingplatz Rottau 18, A-9815 Kolbnitz, Firmenbuchnr.: 

167/8459, UID: ATU 65807488, kontaktní telefon: Jiří Šmíd +420 737 253 205  

Smluvní podmínky  

1. Beru na vědomí povinnost předat včas zástupci Campanula camping GmbH (dále organizátor) 

nebo vedoucímu zájezdu všechny požadované doklady podle cestovních pokynů a prokázat se 

kontrolním dokladem o zaplacení.  

2. Účastník akce, který bez zavinění organizátora nevyčerpá dané služby, nemá právo na jejich 

úhradu.  

3. Storno podmínky: 

50% ze zálohy v případě zrušení rezervace v době kratší než 30 dnů před příjezdem 

100% ze zálohy v případě zrušení rezervace v době kratší než 7 dnů před příjezdem nebo v 

případě nedojetí 

4. Storno poplatky neplatí v případě:  

- zajištění náhradníka objednavatelem služby  

- zrušení akce ze strany organizátora  

- vážné nemoci nebo úrazu přihlášeného účastníka  

- v souvislosti s aktuálními k protikoronavirovými opatřeními, které odjezd znemožní 

5. V případě, že se akce neuskuteční ze závažných důvodů na straně organizátora, je tato 

povinna:  

- oznámit neprodleně tuto skutečnost všem účastníkům zájezdu, nejpozději však do 24 hodin 

před započetím akce.  

- vrátit v plné výši zaplacené příspěvky všem účastníkům do 15 dnů od oznámení o zrušení akce  

- v případě zrušení účasti ze strany jednotlivých účastníků bez zajištění náhradníka je organizátor 

povinen vrátit rozdíl mezi zaplaceným příspěvkem a příslušným storno poplatkem do 10  

dnů od prokazatelného doručení oznámení o zrušení účasti na akci.  

Upozornění !  

- veškeré orientační programy jsou postaveny maximalisticky  

- vše závisí na počasí a stavu vody v řekách  

- změna programu vyhrazena  

- každý účastník akce zodpovídá za zapůjčené vybavení  

- vodáčtí instruktoři na této akci figurují pouze jako odborní poradci a mimo vodácký výcvik 

nejsou zodpovědni za žáky, ani pedagogický dozor. Tento kurz je pořádán Gymnáziem přísp. org. 

, Fr.Hajdy 34, Ostrava-Jih. Zákonní zástupci žáků byli seznámeni s programem a náročností kurzu 

a s účastí na něm souhlasili podepsáním prohlášení.  

 

 

V Ostravě dne ................................. Podpis ....................................................... 


