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Všeobecné podmínky JK Beach Team 
 

Víkendové kempy 
 
Přihlášení na víkendové kempy  

Přihlášení probíhá řádným a pravdivým vyplněním a odesláním elektronické přihlášky a 

zaplacením zálohy. 

V případě naplnění kapacity kempu v daném termínu má pořadatel právo zařadit zájemce mezi 

náhradníky. Náhradníci jsou vedeni v pořadí podle data přihlášení.  

Informace o zařazení do náhradníků je zájemci sdělena na e-mail uvedený v přihlášce 

prostřednictvím osobního kontaktu/e-mailu pořadatele. 

Informace o přijetí platby je zasíláno e-mailem, také je možné si tyto informace zkontrolovat 

telefonickým kontaktem.  

Platba  

Zájemce se zavazuje zaplatit celou cenu kempu v termínu uvedeném v zaslaných instrukcích. 

V případně nezaplacení v řádném termínu je přihláška neplatná a místo v kempu není 

rezervované.  

Cena  

V ceně je zahrnuta snídaně, ubytování, pronájem sportovišť, náklady na zajištění programu, 

trenéři. 
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Podmínky pro zrušení účasti  

Ze strany zájemce:  

Kdykoliv před zahájením kempu má zájemce právo zrušit účast e-mailem, u kterého musí mít 

potvrzení od pořadatele o doručení. Stornovací podmínky jsou následující:  

o Po zaplacení zálohy 100 % z celkové ceny 

o V případě zrušení ze zdravotních důvodů (přiložení lékařské zprávy) se vrací plná 

částka bez administrativních nákladů + storno poplatků za ubytování a stravu. 

o Můžete za sebe ale poslat odpovídajícího náhradníka a platbu si vyrovnat s ním.   

Pokud zájemce odjede z kempu z vážných a doložených důvodů, pořadatel vrací za dny neúčasti 

částku vrácenou majitelem stravovacího zařízení (případně ubytovacího zařízení).   

Odjede-li zájemce z kempu bez doložení vážného důvodu, nevzniká mu nárok na náhradu ceny 

nevyčerpaných služeb.   

V případě zrušení kempu z důvodu nepříznivé epidemiologické situace (Covid-19) bude 

navrácena částka ponížená o administrativní náklady.  

Způsob vrácení peněz/storna   

Spolu se zrušením účasti na kempu nebo následně, zájemce zašle žádost o vrácení peněz na 

email jkbeachteam@seznam.cz. V emailu je třeba uvést, na jaké číslo účtu se má případné 

storno vrátit. Pořadatel si vyhrazuje termín pro vyřízení nejpozději do konce 10. měsíce 

příslušného kalendářního roku.  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Upozornění   

Zájemce je zodpovědný za ztráty nebo škody, které způsobí úmyslně nebo činností, která je v 

rozporu s režimem dne. V případě, že poškodí majetek pořadatele, majitele střediska nebo 

majetek jiného účastníka kempu, zavazuje se zájemce, že uhradí celou výši škody.  

Informovaný souhlas zájemce   

Zájemce vyplněním a odesláním přihlášky dává souhlas ke shromažďování, zpracovávání a 

evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o přihlášeném obsažené v zaslané přihlášce 

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen „GDPR“) 

a dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých 

zákonů.   

Osobní údaje, které budou zpracovány:   

• Jméno a příjmení  

• Datum narození 

• Bydliště   

• Emailová adresa   

• Telefonický kontakt 

• Fotografie, videa, zvukové záznamy z kempu 
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Účelem zpracování osobních údajů je:   

 Zpracování údajů nutných pro administrativu a organizační zajištění kempu. Jedná se o údaje, 

které jsou pro Správce potřebné k přípravě a organizaci kempu. Tyto osobní údaje budou 

využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění běhu kempu, 

za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.  

Užití fotografií, videozáznamů, zvukových záznamů, zachycující přihlášenou osobu např. při 

odjezdu nebo společné akci. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k 

prezentaci a propagaci kempu a obdobné činnosti v režii Správce, a to na sociálních sítích, 

webových stránkách, fyzických nosičích, reklamních spotech a dalších reklamních nosičích.   

Doba zpracování osobních údajů je:   

Doba souhlasu se zpracováním a uchováním osobních údajů uvedených v přihlášce se uděluje 

po celou dobu účasti na kempu. Poté, co bude účast ukončena, uchovává Správce osobní údaje 

po dobu pěti let od poslední účasti na kempu. Fotografie, videozáznamy, jiné záznamy budou 

zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu. Ostatní osobní údaje budou 

zpracovávány maximálně po dobu pěti let, následně budou archivovány.   

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:   

 poskytovatelům a majitelům ubytovacích, stravovacích a obdobných služeb, kde se kemp koná 

(především se jedná o jméno, příjmení a datum narození)  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Subjekt odesláním kontaktního formuláře prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o 

zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a 

jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním 

osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu 

jkbeachteam@seznam.cz.   

V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), 

informuje, že:  

Osobní údaje Subjektu budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše 

uvedených  podmínek. 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních 

údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.   

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje jiným než výše uvedeným třetím osobám.   

Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo 

požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů 

k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, 

že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku 

tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce, již 

zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.  
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Závěrečná ustanovení  

Vyplněním přihlášky zájemce bere na vědomí a souhlasí s Všeobecnými podmínkami pro účast 

na kempu.  

Zájemce souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v závazné přihlášce pro potřeby 

pořadatele kempu. Zároveň zájemce dává souhlas k použití fotografií a videa pořízených v 

kempu pro další prezentaci. 

 

Jednodenní kempy + tréninky 
 

Přihlašování/odhlašování 
- Deadliny jsou vždy uvedené u konkrétní akce v Týmuj. 
- Při odhlášení po deadlinu je nutné uhradit pokutu. (viz. Pokuty) 
- Nebo je možné za sebe najít náhradu. 
- Přihlášení po deadlinu je možné v případě, že není akce naplněna. 

 

Pokuty 
- Při pozdním odhlášení z tréninku pokuta v výši 100 % ceny tréninku. 
- Při pozdním odhlášení z kempu pokuta ve výši 100 % ze zálohy na kemp. 
- Pokuty se hradí ihned převodem. 
- V případě neuhrazení pokuty nebude zájemci umožněno přihlašování na další akce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecné podmínky platné od 20. 5. 2021 


