
Všeobecné podmienky účasti v dennom tábore AMAVET-u 
 

I. Úvodné ustanovenia 
1. Asociácia pre mládež, vedu a techniku (ďalej len AMAVET), 

Hagarova 4, 831 52  Bratislava organizuje denné tábory pre deti 

a mládež v Bratislave a okolí.  
2. Objednávateľom podujatia je plnoletá fyzická osoba alebo 

právnická osoba. 
3. Predmetom služieb, ktoré poskytuje AMAVET, je zabezpečenie 

dozoru, materiálu, dopravy, vstupeniek, občerstvenia alebo iné 

služby podľa vyplnenej prihlášky účastníka. 

4. AMAVET poskytuje službu za účelom:  

a) vytvárania vhodných podmienok na systematickú prácu s deťmi 

a mládežou orientovanú na účelné využívanie ich voľného času, rast 

a sebarealizáciu, 

b) rozvíjania osobnosti detí, mládeže, rodičov a dobrovoľníkov 

prostredníctvom neformálneho vzdelávania, 

5. Zmluvný vzťah vzniká prijatím riadne vyplnenej a podpísanej 

prihlášky, ktorá sa stáva záväznou po uhradení účastníckeho 

poplatku. Prihláška je vyhotovená v dvoch exemplároch (1x pre 

objednávateľa a 1x pre AMAVET). Prílohou prihlášky je dokument 

„Všeobecné podmienky účasti v dennom tábore AMAVET-u“. 

6. AMAVET je ako poskytovateľ povinný vopred pravdivo 

a zrozumiteľne informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa 

poskytnutých služieb a zabezpečiť ich realizáciu v dohodnutom 

rozsahu. 

7. Objednávateľ je povinný poskytnúť AMAVET-u potrebnú 

súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb. 

8. Rozsah služieb počas pobytu sa dohodne vopred písomnou 

formou (prihláška). Objednávateľom zvolená výška účastníckeho 

poplatku zahŕňa okrem účastníckeho poplatku aj členský poplatok 

(1,66 €/osoba). 
9. Po podpísaní prihlášky oboma stranami objednávateľ uhradí 

dohodnutý účastnícky poplatok najneskôr do 14 dní. V prípade 

podpísania prihlášky v čase kratšom ako 30 dní pred  začiatkom 

denného tábora je celá suma splatná v deň jej podpisu.  

11. V prípade zrušenia účasti AMAVET stanovuje nasledovné storno 
poplatky: 

a) zrušenie účasti 21 a viac dní predo dňom začiatku podujatia – 

storno poplatok 4 € na jedného účastníka 

b) zrušenie účasti v čase od 6 do 20 dní predo dňom začiatku 

podujatia - storno poplatok 45% z ceny podujatia 

c) zrušenie účasti v čase od 3 do 5 dní predo dňom začiatku 

podujatia – storno poplatok 80% z ceny podujatia 

d)zrušenie účasti v čase 2 dni predo dňom začiatku podujatia alebo 

v čase kratšom ako 2 dni – storno poplatok 100% z ceny podujatia. 

V tomto prípade však ponúkame možnosť prehlásiť dieťa na iný 

termín, ak je plánovaný. 

V prípade stornovania náhradného termínu podujatia nevzniká 

objednávateľovi nárok na vrátenie účastníckeho poplatku. 

Storno poplatky sa neúčtujú, ak sa podujatia zúčastní náhradník 

a výmenou nevznikajú ďalšie výdavky. 

12. V prípade zrušenia denného tábora zo strany AMAVET-u 

z dôvodu neobsadenosti má objednávateľ právo na vrátenie sumy, 

ktorú za podujatie uhradil ku dňu oznámenia o zrušení podujatia. 

13. V prípade, ak nastanú zmeny v čase medzi objednaním 

podujatia a jeho realizáciou, ktoré majú vplyv na zvýšenie nákladov 

podujatia, ktoré AMAVET nemohol predvídať (zvýšenie cien 

vstupného, pohonných hmôt a pod.), má AMAVET právo zohľadniť 

tieto náklady v cene podujatia. Pri vyššom zvýšení ako 5% oproti 

pôvodnej cene, má účastník právo na zrušenie účasti a to bez 

storno poplatkov. 

14. AMAVET si vyhradzuje právo zmeny programu alebo zrušenia 

jeho časti v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri 

vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a 

nepredvídateľných okolností (napr. nepriaznivé počasie,...) 

25. Reklamácie vyslovené objednávateľom budú riešené v zmysle 

platných zásad Obchodného zákonníka. Meškanie autobusu, 

nepriaznivé počasie a iné dôvody mimo dosahu AMAVET-u nie sú 

dôvodom na uplatnenie odškodnenia. 

 
II. Organizačné pokyny 

 
A/ Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 08:00 do 8:30 

hod /ak nie je dohodnuté inak/. Prezentácia detí začína o 08:30 hod 

za prítomnosti vedúceho tábora. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy 

od 16:30 do 17:00 hod. /ak nie je dohodnuté inak/. 

B/ Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo vyzdvihnutia detí je 

oznámená písomne na lehotska@amavet.sk, prípadne telefonicky 

na 0905 506 312. 

C/ Podrobné informácie o tábore (miesto a čas nástupu, 

harmonogram, čo si zbaliť do batôžka...) budú účastníkom 

doručené 7 dní pred nástupom do tábora. Popis tábora je 

zverejnený na stránke www.amavet.sk. 
D/ Vedúcemu tábora je potrebné odovzdať pri nástupe dieťaťa do 

tábora: 

- kartičku poistenca (kópiu alebo originál) 

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa vystavené najviac 3 dni 

pred nástupom do tábora (stačí podpis zákonného zástupcu, 

nevyžadujeme lekárske potvrdenie). Ak dieťa užíva lieky, je nutné 

túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať 

vedúcemu tábora. 

E/ Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov 

neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora. 

F/ V prípade záujmu zákonného zástupcu o predčasné ukončenie 
tábora zákonný zástupca podpíše vedúcemu tábora prehlásenie 

o prevzatí dieťaťa, pričom nemá nárok na vrátenie zvyšku platby za 

nevyčerpané služby. 

G/ Cenné veci ako oblečenie, retiazky, mobilné telefóny, tablety, 

fotoaparáty, mp3 prehrávače, elektronické hry a iné neodporúčame 

dávať deťom do tábora. Za ich odcudzenie alebo stratu  AMAVET 

nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné uschovať u vedúceho tábora. 

I/ Všetci účastníci sa podriaďujú spoločnému programu a režimu 
dňa. V prípade nerešpektovania pokynov vedúceho tábora a iného 

porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie 

úhrady pobyt ukončiť. Tento bod platí len po dohode so zákonným 

zástupcom. 

J/ Závažné ochorenie potvrdené lekárom oprávňuje vedúceho 

k ukončeniu pobytu dieťaťa a jeho odovzdaniu zákonnému 

zástupcovi bez nároku na vrátenie pomernej ceny podujatia. Tento 

bod platí len po dohode so zákonným zástupcom. 

K/ V prípade, ak dieťa, ktoré je účastníkom denného tábora spôsobí 
škodu, je zákonný zástupca o tejto skutočnosti informovaný bez 

zbytočného odkladu a je povinný spôsobenú škodu uhradiť pri 

preberaní dieťaťa. 

 

III. Záverečné ustanovenie 
1. Podpisom prihlášky objednávateľ potvrdzuje, že sú mu 

„Všeobecné podmienky účasti v dennom tábore“ známe, rozumie 

im a súhlasí s nimi. 

2. Objednávateľ súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním 

svojich osobných údajov v OZ AMAVET. Poskytnutie údajov je 

dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť 

spracované pre účely zabezpečenia podujatia v zmysle zák. č. 

428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu 

neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek 

písomne odvolať. 
 

 

 

 

 

 

 


