
Platební a storno podmínky pro „SPORTOVNÍ TÁBOR 
NEBÁKOV“ 

JUDO CLUB KYKLOP, z.s., identifikační číslo 228 28 664, se sídlem 
Kruhová 571, 251 68 Kamenice (dále jen „Pořadatel“), jakožto 
Pořadatel akce „SPORTOVNÍ TÁBOR NEBÁKOV“ konané 18. Července –
 1. srpna 2021 (dále jen „Akce“), stanovuje níže uvedené platební 
a storno podmínky pro účastníky Akce (dále jen „Podmínky“). 

 

1. PODMÍNKY PRO KONÁNÍ AKCE 
1.1. Akce se bude konat v případě účasti, resp. přihlášení, nejméně 

30 (třiceti) účastníků. 
1.2. Zájemci musí podat přihlášky Pořadateli nejpozději dne 15. 

dubna 2021. 
 

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
2.1. Cena za Akci činí 9.000,- Kč. 
2.2. Cena za Akci musí být Pořadateli uhrazena nejpozději dne 30. 

dubna 2021. 
 

3. STORNO PODMÍNKY 
3.1. V případě, že se Akce nebude konat z důvodu nedostatku 

zájemců, zavazuje se Pořadatel informovat zájemce (přihlášené 
účastníky) nejpozději 15. května 2021. Dále se Pořadatel 
zavazuje vrátit uhrazenou Cenu za Akci nejpozději do 
10. června 2021. 

3.2. V případě, že se Akce nebude moci konat z důvodu vyšší moci, 
která nastane do 15. června 2021 zavazuje se Pořadatel o této 
skutečnosti informovat zájemce (přihlášené účastníky) 
neprodleně po zjištění této skutečnosti. V tomto případě vzniká 
zájemci nárok na vrácení 100% uhrazené ceny za Akci. 
Pořadatel se zavazuje vrátit uhrazenou cenu za Akci nejpozději 
do 30. června 2021. Vyšší mocí se rozumí zejména živelné 
pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, restriktivní 
omezení/opatření ze strany státních orgánů či jiného 
veřejnoprávního subjektu, kterými se musí Pořadatel řídit nebo 
jiné nepředvídané a neodvratitelné události nezávislé na vůli 



Pořadatele (dále jen „Vyšší moc“). Vyšší mocí jsou též všechna 
omezení/opatření ze strany státních orgánů či jiného 
veřejnoprávního subjektu vydaná a platná v souvislosti 
s nákazou koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, zejména 
povinná karanténa, zákaz konání Akce a další omezení ze strany 
státních orgánů znemožňující konání Akce. 

3.3. V případě, že se Akce nebude moci konat z důvodu Vyšší moci, 
která nastane v období od 16. června 2021 do 17. července 
2021 zavazuje se Pořadatel o této skutečnosti informovat 
zájemce (přihlášené účastníky) neprodleně po zjištění této 
skutečnosti. V tomto případě vzniká zájemci nárok na vrácení 
80 % uhrazené ceny za Akci, tj. 7.200,- Kč. Pořadatel je 
oprávněn v takovém případě započíst na cenu za Akci jím 
účelně vynaložené náklady spojené s pořádáním Akce. Jedná se 
o nevratnou zálohu za nájem místa konání Akce, zakoupené 
zdravotnické a sportovní pomůcky. 

3.4. V případě, že se Akce bude muset z důvodu Vyšší moci 
v průběhu konání přerušit, zejména z důvodu výskytu SARS 
CoV-2, vzniká účastníkovi nárok na vrácení částky 400,- Kč za 
každý neuskutečněný den Akce. Pořadatel je v takovém případě 
oprávněn započíst na cenu za Akci jím účelně vynaložené 
náklady spojené s pořádáním Akce. Jedná se o náklady za nájem 
místa konání Akce, zakoupené zdravotnické a sportovní 
pomůcky, cestovní a přepravní náklady a náklady na odměny 
trenérů a ostatních pracovníků zajišťující plynulý chod Akce. 

3.5. V případě, že se Akce nebude zájemce (přihlášený účastník), 
moci zúčastnit z jakéhokoliv důvodu na jeho straně, a daná 
skutečnost nastane po 16. červnu 2021 vzniká zájemci nárok 
na vrácení části ceny za Akci ve výši 400,- Kč/den. 


