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  OBCHODNÍ PODMÍNKY 
DÍKY FOTBALU z.s. 

Zapsaný spolek Díky fotbalu se sídlem Grusova 413, 530 09 Pardubice, IČ: 08119911 
stanovil Všeobecné obchodní podmínky, které platí od 1.1.2020 na všech 
organizovaných sportovních a vzdělávacích akcích Díky fotbalu.  

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Účastník se v rámci jednotlivých akcí v souladu s Harmonogramem akcí a 
pokyny Organizátora a Pověřených osob společně s dalšími účastníky aktivně 
účastní turnajů, tréninků, kempů a školení pod vedením proškolených trenérů 
v Době konání akce. Program akcí může být upraven, dle potřeby a uzpůsobení 
Organizátora akce. S danou změnou však musí seznámit všechny zúčastněné 
osoby.  

2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ÚČASTI 
NA AKCÍCH 

Účastník je povinen dodržovat stanovená pravidla na jednotlivých akcí. Na 
sportovních akcích nesmí používat žádné omamné látky, cigarety, alkohol. Bez 
souhlasu Organizátora nebo Pověřené osoby se nesmí účastník vzdálit z aktivit 
v rámci akcí. Bez souhlasu Organizátora nebo Pověřené osoby se nesmí účastník 
opustit stanovené místo pro danou činnost. Účastník je povinen dodržovat právní 
předpisy, normy slušného chování a zásady fair-play a udržovat pořádek 
a čistotu v pokojích, společenských místnostech a hygienických zařízeních a na 
sportovištích. Účastník je povinen Organizátora nebo pověřenou osobu 
informovat o úrazech, zhoršení zdravotního stavu či jiných zdravotních 
omezeních.  
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3. PODMÍNKY K ÚČASTI A 
UKONČENÍ ÚČASTI NA AKCÍCH 

Za oficiální Podmínku k účasti považujeme odeslání vyplněné oficiální přihlášky 
pomocí webových stránek: www.turnajedf.cz . Na sportovně pobytových akcích 
vyžadujeme vyplnění Prohlášení o zdravotním stavu a způsobilosti jedince. 
Účastník je povinen dodržovat po celou dobu účasti na akci jeho stanovené 
podmínky. Jakmile dojde k hrubému porušení Podmínek, může být účastník 
vyloučen z dané akce, a to bez nároku na vrácení poplatku za účast.  

4. CENA AKCÍ 
Cena jednotlivých akcí je uvedená na webových stránkách: www.turnajedf.cz a 
poplatek za účast na náklady na pořádání. V ceně je zahrnuté: pronájem 
sportovišť, materiální vybavení, ubytování, odměny kvalifikovaných trenérů, 
oblečení, stravování, pitný režim po celou dobu akce. Platební a storno podmínky 
jsou uvedené na webových stránkách: www.turnajedf.cz vždy u jednotlivé akce. 

5. ODPOVĚDNOST  
Účastníci se účastní na akcích na vlastní zodpovědnost. Organizátor a Pověřené 
osoby neodpovídají za jakékoli zdravotní komplikace a úrazy, škody na majetku, 
jakož i jakoukoliv jinou újmu, ke kterým dojde na akci nebo v souvislosti s ní, či v jiné 
souvislosti s akcemi.  

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

Zapsaný spolek Díky fotbalu z.s. se sídlem Grusova 413, 530 09 Pardubice, 
IČ 08119911, jako zodpovědný správce osobních údajů poskytuje informace o 
zpracování osobních údajů a právech účastníků souvisejících s daným 
zpracováním na webových stránkách www.turnajedf.cz 

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE 
Díky fotbalu z.s., se sídlem Grusova 413, 530 09 Pardubice, IČ: 08119911, email.: 
dikyfotbalu@gmail.com . 

  

http://www.turnajedf.cz/
http://www.turnajedf.cz/
http://www.turnajedf.cz/
http://www.turnajedf.cz/
mailto:dikyfotbalu@gmail.com
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8. SEZNÁMENÍ S UVEDENÝMI 
POJMY 

Význam níže uvedených pojmů:  

„Organizátor“  Díky fotbalu z.s. se sídlem Grusova 413, 530 09 

Pardubice, IČ: 08119911 

„Pověřená osoba“ Fyzická nebo právnická osoba, která na základě vztahu 

s Organizátorem zajišťuje pro Organizátora určité 

činnosti při organizaci a realizaci akcí, včetně trenérů.  

„Účastník“ Chlapec nebo dívka, prostřednictvím a se souhlasem 

rodičů nebo zákonného zástupce, a nebo trenér, kteří 

řádně vyplnili oficiální přihlášku na webu: 

www.turnajedf.cz , uhradili zálohu a dostavili se ve 

stanoveném termínu k účasti na akci.  

Díky fotbalu z.s. Díky fotbalu z.s. je sportovní organizace, která se zabývá 

organizací jednodenních a dvoudenních turnajů pro 

děti. Dále také pořádá sportovní a fotbalové kempy pro 

děti. Na všech akcích působí proškolení a kvalifikovaní 

trenéři.  

„Obsah akcí“ Na webových stránkách: www.turnajedf.cz jsou vždy 

uvedené podrobné informace k dané akci. 

„Program akcí“ Veškeré informace o přesném harmonogramu jsou 

vždy uvedené na webových stránkách: 

www.turnajedf.cz a zároveň je ještě posíláme všem 

účastníkům, trenérům a rodičům na e-mailové adresy. 

„Doba trvání akcí“ Začátek akce je vždy dle stanovených a zaslaných 

propozic. Veškeré informace jsou uvedené na 

webových stránkách: www.turnajedf.cz  

http://www.turnajedf.cz/
http://www.turnajedf.cz/
http://www.turnajedf.cz/
http://www.turnajedf.cz/
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9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Všeobecné obchodní podmínky představují kompletní úpravu práv a povinností 
Organizátora a účastníka v souvislosti s účastí na akcích. Záležitosti neupravené 
Řádem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Řád 
může být měněn jednostranně Organizátorem. Změna nabývá účinnosti 
okamžikem publikování Podmínek na webových stránkách www.turnajedf.cz . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 1.1.2020 

http://www.turnajedf.cz/

