
 

 

 

Platební podmínky pro Sportovní pobyt pro maminky s dětmi na 
Šumavě 

Cena zahrnující ubytování s plnou penzí, programem vč. spotřebovaného 
materiálu: zdarma    dítě 0 – 1,9 let  
  5300,- Kč dítě 2 – 11,9 let 

5600,- dospělý 18+ 

 Platbu možno rozdělit na dvě splátky v procentuálním poměru: 

1. splátka 60% ceny pobytu do 31.3.2018 
2. splátka 40% ceny pobytu do 10.5.2018 

Bankovní spojení pro platby za pobyt, na účet vedený u FIO bank (majitel účtu BFC & 
log., s.r.o., Varnsdorfská 8, 19000 Praha 9, Česká republika):  

 Číslo účtu 2001377618/2010 

 IBAN: CZ1620100000002001377618; BIC: FIOBCZPPXXX 

 (Do poznámky k platbě prosím uveďte příjmení.) 

 

Potřebné souhlasy 

1.   Dávám výslovně souhlas s tím, aby BFC & log., s.r.o. zastoupená Petrou 
Kalčevovou, IČO: 03186172, jako pořadatel pobytu a dalších akcí pro děti s 
rodiči zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních 
údajů osobní údaje uvedené na přihlášce. Organizace může používat tyto údaje 
pouze v rozsahu nutném pro svou činnost. Souhlas se uděluje na dobu 
neurčitou, přičemž odvolání tohoto souhlasu lze učinit kdykoli písemnou formou. 
Poté je organizace povinna údaje do jednoho roku vyřadit z evidence. 

 

2. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a 
s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na 
internetu, atp. 

Podpis rodiče …………………………………………………... 

 

 

Pořadatel pobytu je firma  

BFC & log., s.r.o., se sídlem ul. 
Varnsdorfská 344/8 Praha 19000  
IČ 03186172 
 
Korespondenční adresa: 
Mělnická 91/1, Neratovice 27711 



Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace při Sportovním 
pobytu pro maminky s dětmi na Šumavě 

31 a více dní před nástupem -30% z ceny objednaných služeb 

30 – 21 dní před nástupem -50% z ceny objednaných služeb 

20 – 11 dní před nástupem – 75% z ceny objednaných služeb 

10 dní – 1 den před nástupem – 90% z ceny objednaných služeb 

V den nástupu -100% z ceny objednaných služeb 

 

1. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace 
účastníka, nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno 
poplatek účtuje ve výši -30% z ceny objednaných služeb při nahlášení do 8 dní 
předem, -40% z ceny objednaných služeb při nahlášení 8 – 1 den před nástupem 
a 60% z ceny v den nástupu. 
 

2. Zrušení objednávky pobytu se strany objednatele i pořadatele pouze písemně (e-
mail, doporučený dopis). Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy 
bude oznámení o zrušení doručeno pořadateli, resp.objednavateli. V případě 
zrušení pobytu dle bodu 1. je objednavatel povinen tyto důvody doložit. 
 
 

3. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně 
pořadatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její 
poměrnou část. Pořadatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, 
postupovat odlišně od tohoto ustanovení. 
 

4. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy 
(resp. Její poměrné části) pořadatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v 
hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou atd.) a to do 30ti dnů ode 
dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného 
zrušení objednávky ubytovateli). 
 
 

5. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové 
platby. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a 
dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové 
částky, vrací klientovi zpět částku převyšující storno. 
 

6. Pořadatel si vyhrazuje právo, v případě krajní nutnosti, zrušení nebo změnu 
termínu. 

 

 

 



Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy mezi objednatelem a pořadatelem se řídí ustanovením těchto storno 
podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi pořadatelem a 
objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku. 
 

2. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, 
dopis). 
 
 

3. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany pořadatele i objednatele pouze 
písemně (e-mail, dopis) 
 

4. Korespondenční adresa pro zasílání formou dopisů je na adresu provozovny firmy: 
BFC & log., s.r.o.; Mělnická 91/1 Neratovice 27711 
 

5. Podpisem závazné přihlášky potvrzuje objednatel, že jsou mu tyto podmínky 
známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá. 
 
 

6. Osobou oprávněnou jednat jménem BFC & log., s.r.o. je Petra Kalčevová – 
jednatelka a hlavní vedoucí pobytu. 
 

 
V Praze, dne 1.2.2019 Petra Kalčevová 

  


