Všeobecné podmínky účasti na kurzech
sportovních akcích
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1. Organizátor
●

Organizátorem kurzů je firma Jiří Leider IČ 08062749 (neplátce DPH), sídlem Unhošťská
1629, Hostivice 25301, dále jen organizátor (zazijvodu.cz)

1.1. Smluvní vztah:
●

Smluvní vztah mezi organizátorem dále jen zazijvodu.cz a zákazníkem vzniká elektronickým
zasláním Přihlášky na vybranou akci. Akcí se rozumí sportovní vodácký kurz. Tyto podmínky
jsou nedílnou součástí přihlášky a zákazník s nimi vyjadřuje zasláním přihlášky a zejména pak
zaplacením ceny akce souhlas. Pokud zákazník zastupuje více účastníků, prohlašuje, že tak
činí s jejich souhlasem a vědomím.

2. Účastník sportovní akce
●

Musí být osoba starší 18 let (mladší účastník se sportovní akce může zúčastnit výhradně v
doprovodu rodičů nebo zodpovědného zástupce staršího 18 let).
o V případě školního vodáckého kurzu, kterého se účastník nezletilé osoby je
zodpovědným zástupcem pedagogický pracovník.

●
●
●
●

Musí být dobrým plavcem.
Musí být v dobrém zdravotním stavu.
V případě použití vlastního vybavení je povinen mít své vybavení v perfektním stavu.
Je povinen řídit se vždy bezpečnostními pokyny instruktorů a organizátorů před zahájením
sportovní činnosti i v jejím průběhu.

2.1. Bezpečnost:
●
●
●
●

Každý účastník se sportovní činnosti účastní na vlastní nebezpečí!
Organizátor zazijvodu.cz si vyhrazuje bezpodmínečné právo rozhodnout o nesplutí
některého úseku řeky nebo konkrétního místa. Případně přesunutí kurzu na jiné místo.
Naše akce a kurzy se konají často v těžko přístupných lokalitách, kde nemusí být vždy
možné okamžité přivolání lékařské či jiné pomoci. Na tento fakt je nutné brát zřetel.
Jízda na divoké vodě je potenciálně nebezpečná sportovní aktivita s možným rizikem
újmy na zdraví. Při sjezdu řeky a při pohybu kolem řeky vč. táboření může docházet

fyzickému vyčerpání, přehřátí, podchlazení nebo úrazu. Všechna tato rizika mohou
mít i fatální následky.

3. Odpovědnost a povinnosti účastníka akce:
3.1. Pojištění

●

Účastník sportovní akce má povinnost v případě akce mimo území ČR mít cestovní doklad
platný min. ještě 6 měsíců po návratu z akce. Uzavřít si adekvátní pojištění léčebných výloh
před začátkem akce nebo kurzu. Dodržovat zvolené nástupní a výstupní místo, dodržovat
program a řídit se pokyny sportovních instruktorů. V případě individuálního programu informovat
instruktory o svém záměru, dodržovat právní předpisy a kulturní zvyklosti navštívených států,
jednat v souladu s pravidly ochrany přírody a životního prostředí.

3.2. Rizika
●

Účastník sportovní akce se zúčastňuje akce s vědomím, že vodácké sportovní aktivity
mohou být rizikové a to i v případě odborného zajištění sportovními instruktory. Účastník
nese odpovědnost za to, že si vybere akci nebo kurz podle svých možností a schopností,
poskytne pravdivé informace o případných zdravotním omezení.

3.3. Účastník prohlašuje
●

Účastník prohlašuje, že bude dodržovat pokyny průvodců a sportovních instruktorů, bude
používat poskytnuté bezpečnostní vybavení, je dobrým plavcem a není si vědom omezení,
která by mu bránila v účasti. Před ani během sportovního programu nebude požívat alkohol
ani jiné omamné látky. V případě porušení této povinnosti může být instruktory účastník z
plánovaného sportovního programu vyřazen bez náhrady.

3.4. Zapůjčené vybavení a sankce při jeho poškození/ztrátě
●

V případě zapůjčení sportovního vybavení organizátorem se k tomuto vybavení musí účastník
chovat ohleduplně a vyvine maximální úsilí, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě zapůjčeného
vybavení. V případě poškození nebo ztráty je účastník povinen tuto škodu uhradit
organizátorovi akce.

Ceny vybavení v případě úmyslného poškození nebo ztráty:
●
●

Helma – 2000 Kč
Pádlo – 1500Kč

●
●
●
●
●

Neopren – 2000Kč
Neo boty – 800Kč
Bunda – 2000Kč
Vesta 2000Kč
nafukovací kanoe 5000Kč

●

V případě zapůjčení plastového kajaku na divokou vodu a jeho případného poškození, které není
způsobené běžným používáním, bude účtována účastníkovi akce částka 10 000 Kč. Jedná se
zejména o poškození projevující se prasknutím plastové skořepiny lodě, která praskne v
důsledku např. úmyslné jízdy přes kameny, úmyslné nárazy do pevných překážek jako jsou
skály, kameny, betonové části vodních staveb, nastupování do kajaku na břehu a následný skluz
do vody.

3.5. Zrušení účasti na kurzu

●

Účastník má právo na zrušení své účasti na sportovní akci. Tuto skutečnost musí oznámit
organizátorovi neprodleně. Storno podmínky se řídí dle kapitoly 7.

3.6. Hromadně přihlášené osoby
●

Účastník odpovídá za splnění všech uvedených podmínek vč. všech jím hromadně
přihlášených osob. Osoby, které přihlašuje hromadně je povinen seznámit se Všeobecnými
obchodními podmínkami zejména pak s bezpečnostními pokyny a Storno podmínkami v
případě zrušení účasti.

4. Práva a povinnosti organizátora
4.1. Zajištění vybavení
●

Organizátor je povinen zajistit adekvátní vybavení s ohledem na náročnost vodáckého
terénu pro daný kurz.. Pokud toto vybavení účastníci akce nemají vlastní nebo v dobrém
stavu.

4.2. Bezpečnostní informace
●

Organizátor je povinen seznámit účastníky se zapůjčeným vybavením a s jeho správným
používáním, které vždy vede ke zvýšení bezpečnosti.

4.3. Zajištění bezpečnosti
●

Organizátor kurzů se zavazuje vyvinout maximálně možné úsilí k zajištění bezpečného průběhu
kurzu. Zejména pak poskytnutím osobních ochranných prostředků účastníkům kurzu.

●

Organizátor je povinen seznámit účastníky před začátkem akce se zásady bezpečného pohybu
na tekoucí vodě tzv. „Safety talk“.

●

Vysvětlit principy záchrany a sebezáchrany na tekoucí vodě všem účastníkům

4.4. Právo na zrušení kurzu nebo změnu
●

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení akce/kurzu nebo změnu sportovního programu
zejména místa konání akce kvůli nepředvídatelným okolnostem jako jsou nepříznivé povětrnostní
podmínky, zejména zvýšené vodní stavy, povodně nebo naopak sucho a jiné přírodní katastrofy,
války, epidemie atp. V případě zrušení akce se vrátí účastníkům 100% ze zaplacené ceny
sportovního kurzu. Změnu programu na konkrétních kurzech si organizátor vyhrazuje a to také s
ohledem na bezpečnost slabších účastníků sportovní akce. Sportovní program připravený
organizátorem je pro účastníky vždy závazný.

5. Zřeknutí se nároků:
●

Účastník akce si je vědom všech rizik vyplývajících z účasti na vodáckém sportovním
kurzu a v případě jakékoliv újmy na jeho osobním vybavením, zdraví či na životě se
zříká jakýchkoliv nároků vůči organizátorům nebo instruktorům. Odesláním přihlášky a
zaplacením účastník projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že
se s nimi předem seznámil, dostatečně jim rozumí.

6. Cena a platební metoda
●
●

Cena akce je vždy pevně stanovená smluvní.
Akce pořádané organizátorem zazijvodu.cz lze hradit pouze bankovním převodem na
základě zaslané faktury.

7. Storno podmínky:
●
●
●
●
●

Do 40ti dnů před začátkem akce 500Kč
39 - 30 dnů před začátkem akce 25% z ceny
29 - 25 dnů před začátkem akce 50% z ceny
24 - 15 dnů před začátkem akce 70% z ceny
14 - 7 dnů před začátkem akce 90% z ceny

●

6 – den začátku akce 100% z ceny

8. Pořizování audiovizuálních záznamů a fotografií
●

Účastník souhlasí svojí účastí na akci s pořizováním audiovizuálních záznamů a fotografií. Tyto
pořízené materiály mohou být organizátorem dále veřejně publikovány zejména na internetových
stránkách v tiskovinách nebo v jiných multimédiích.

●

Účastník dále souhlasí, že audiovizuální materiál a fotografie ze sportovní akce mohou být
použity například v propagačních materiálech organizátora ale vždy v souladu s dobrými mravy.

9. Ochrana osobních údajů
●

Organizátor se zavazuje, že nebude osobní údaje poskytnuté zákazníkem poskytovat, prodávat
nebo jinak s nimi manipulovat. Pro tyto účely vše shrnuto v dokumentu Zásady ochrany osobních
údajů.

10. PLATNOST VŠEOBECNÝCH ODCHODNÍCH PODMÍNEK
●

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4. 2022 a platí po
celou dobu až do vydání případné aktualizace.

