VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1 Všeobecná ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi stranami a jsou
nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je
poskytování sportovních a tělovýchovných služeb pro děti i dospělé, poskytovatelem 1. Bruslařský klub
Buď INline Ostrava, z. s., IČO: 05048907, se sídlem Kubalova 394/59, Ostrava – Výškovice,
700 30, (dále jen „Poskytovatel“) a objednatelem služeb (dále jen „Objednatel“), jež se bude
sportovních aktivit účastnit.
1.2 Události se mohou účastnit pouze registrovaní účastníci (označeni startovním číslem a účastnickým
náramkem). Ostatní návštěvníci inline parku se musí řídit dle pokynů organizátorů akce.
2 Vznik smlouvy
2.1 Smlouva vzniká na základě doručení vyplněné závazné přihlášky (dále jen „ZP“) učiněné
Objednatelem, respektive zákonným zástupcem dítěte, Poskytovateli v elektronické formě. V případě
registrace v místě konání události vzniká smluvní vztah zaplacením startovného v hotovosti s
okamžitou platností.
2.2 Poskytovatel si mimo jiné vyhrazuje právo:
• Neuzavřít Smlouvu v případě, že bude naplněna maximální kapacita události (viz propozice)
• Na přeložení termínu či místa konání události z důvodu nepříznivého počasí či jiné mimořádné
události
3 Cena a platební podmínky
3.1 Cena události je uvedena v ZP nebo na internetových stránkách www.koleckospojuje.cz.
3.2 Objednatel je povinen zaplatit cenu události uvedenou v ZP ve prospěch bankovního účtu
Poskytovatele, č.ú. 2401101207/2010, na základě doručení mailu s platebními údaji (do poznámky je
dobré uvést jméno a příjmení účastníka). Informace o přijetí platby bude odeslána Objednateli poté,
co Poskytovatel obdrží peníze na výše zmíněný účet. Cenu je Objednatel povinen uhradit do 14
kalendářních dnů ode dne odeslání ZP Poskytovateli. Poskytovatel zašle Objednateli potvrzení o přijetí
přihlášky a platby prostřednictvím e-mailu. V případě platby v hotovosti je Objednatel povinen cenu
uhradit v hotovosti v místě konání události, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3.3 V případě absence na události nevzniká Objednateli nárok na vrácení peněz.
3.4. Zaplacený registrační poplatek (startovné) je nevratný.
4 Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Objednatel má právo na poskytnutí události, informace týkající se programu a náplně události.
4.2 Objednatel je povinen dodržovat pokyny Poskytovatele. Dále je Objednatel, případně jakožto
zákonný zástupce nezletilého povinen informovat Poskytovatele o zdravotních omezeních účastníků,
která by mohla ohrozit zdraví nebo život jeho či účastníků.
5.3 Poskytovatel má povinnost zajistit odpovídající podmínky při organizaci události.
5 Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1 Objednatel svým souhlasem s těmito VOP stvrzuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v
platném znění zákona o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) souhlasí se zpracováváním svých
osobních údajů i osobních údajů dítěte Poskytovatelem pro účely:
• poskytování služeb v souladu s § 5 ZOOU,
• pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí
• marketingové, a to zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona
č. 480/2004 Sb., v platném znění,
• zpřístupnění podkladů poskytovateli dotace,
• analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a
určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing)
5.2 Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v ZP, tj. zejména jméno, příjmení, telefon a e-mailová
adresa, přičemž Objednatel stvrzuje svým souhlasem s těmito VOP, že veškeré uvedené údaje v ZP jsou
přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
6 Souhlas s uveřejněním fotografií či audio/video záznamů
6.1 Objednatel uděluje svůj bezpodmínečný souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z
události.
6.2 Objednatel tímto souhlasí s uveřejněním fotografií z událostí na webových stránkách Poskytovatele
a zároveň s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagace
Poskytovatele v tisku, rozhlase, televizi, na webových stránkách, sociálních sítích atd.
6.3 Objednatel souhlasí i s uveřejněním fotografií na webech Partnerů.
7 Povinná výbava a odpovědnost za stav vybavení
7.1 Povinnou výbavou neplnoletého účastníka události (inline bruslaře) jsou in-line brusle, chrániče
kolen, loktů, zápěstí a přilbu. V případě, že neplnoletý účastník není těmito vybaven a nebude mu z
tohoto důvodu umožněna účast na události, nenáleží mu žádná náhrada. V případě zletilého účastníka
je výše zmíněná výbava doporučena, nikoliv však povinná.
7.2 Objednatel odpovídá za stav tohoto vybavení (in-line brusle, chrániče kolen, loktů a zápěstí)
přihlášeného dítěte.
8 Odpovědnost za cenné věci
8.1 Poskytovatel nedoporučuje, aby účastnici měli v době konání události při sobě cenné věci (např.
mobilní telefony, tablety, notebooky, hudební přehrávače, apod.)
8.2 Při nedodržení doporučení Poskytovatel neodpovídá za jakékoli ztráty či poškození způsobené na
cenných věcech (viz bod 8.1 článku 8)
9 Čestné prohlášení
9.1 Souhlasem s těmito VOP Objednatel (v případě neplnoletého účastníka jakožto zákonný zástupce
přihlášeného účastníka) prohlašuje, že je účastník zdravotně způsobilý k absolvování události a netrpí
žádnou nemocí, jež by při sportovní aktivitě v rámci poskytování služeb mohla účastníka nebo třetí
osobu jakýmkoli způsobem ohrožovat na zdraví či na životě.

9.2 Objednatel bere na vědomí, že aktivity na události jsou adrenalinové sportovní aktivity a může při
nich dojít k pádům a následným oděrkám, modřinám, jiným úrazům, např. i zlomeninám. Poskytovatel
nenese odpovědnost za jakoukoli újmu, vzniklou účastníku při události v souvislosti s jeho účastí v
těchto aktivitách.
9.3 Objednatel potvrzuje svým souhlasem s těmito VOP, že účast na událostech je na vlastní
odpovědnost účastníka, respektive jeho zákonného zástupce. Proto doporučujeme kvalitní pojištění či
připojištění.
10 Závěrečná ustanovení
10.1 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Práva a
povinnosti neupravené VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění s
účinností od 7. 5. 2017.
10.2 Tyto VOP jsou součástí ZP (elektronické či tištěné) a rovněž volně ke stažení na webových
stránkách www.koleckospojuje.cz

