
 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

1) Provozovatel jazykové školy ELITE 
Provozovatelem jazykové školy ELITE je Ing. Zita Hlaváčková, se sídlem v Benešově, 
Hráského 2128, IČO: 08217378 ( dále jen „JŠ ELITE“ ), která je garantem kvality 
jazykového a dalšího vzdělávání.  
 
2) Přihláška na příměstský tábor – vznik smluvního vztahu 
a) Smluvní vztah mezi JŠ ELITE a zákonným zástupcem  ( dále jen „rodič“ ) nezletilého 
účastníka příměstského tábora ( dále jen „tábor“ ) vzniká na základě přihlášky, kterou 
rodič vyplní na webu JŠ ELITE www.jazykovka-elite.cz/primestske-tabory/, dále může 
rodič účastníka přihlásit telefonicky  
či e-mailem na info@jazykovka-elite.cz  
b) Přihlášení na tábor je považováno za závazné. V případě, že rodič odstoupí od 
smluvního vztahu nebo neprovede úhradu kurzovného, aniž by o této skutečnosti JŠ 
ELITE předem vyrozuměl, bude mu účtován storno poplatek dle podmínek uvedených 
v bodě 4).  
c) Rodič je povinen uvést do přihlašovacího formuláře veškeré informace, které JŠ 
ELITE vyžaduje, a to v detailním rozsahu a pravdivě. Pokud některé informace rodič 
zapomene zmínit nebo je bude třeba doplnit v důsledku nastalých změn, rodič 
neprodleně kontaktuje JŠ ELITE. Pokud rodič tyto informace JŠ ELITE nesdělí nebo je 
sdělí v nedostatečném rozsahu a dojde ke škodám na zdraví či jiným škodám 
účastníkovi tábora, nenese JŠ ELITE v tomto případě žádnou odpovědnost za tyto 
škody, neboť nebyla ze strany rodičů řádně informována.  
 
3) Úhrada kurzovného  
Rodič si při přihlašování nezletilého účastníka na tábor zvolí formu úhrady kurzovného. 
Na výběr má z následujících možností: 
- převodem na účet, na základě faktury  
- hotově nebo platební kartou v kanceláři školy ( dle předchozí dohody ) 
- tištěnými benefitními poukázkami SODEXO, EDENRED, UP ČR  
. benefitními platebními kartami EDENRED a SODEXO  
- benefitním programem typu kafeterie od SODEXO, EDERED, GALLERY BETA,  
  BENEFIT PLUS nebo BENEFITY a. s.  
Kompletní přehled společností, jejichž poukázky a benefitní programy JŠ ELITE 
akceptuje, najdete na webu www.jazykovka-elite.cz/tipy-na-vylet/.  
Pravidla úhrady kurzovného jsou následující: 
a) Úhrada kurzovného převodem na účet, na základě faktury 
Pokud zbývá do zahájení tábora více jak 30 kalendářních dnů, činí splatnost faktury 14 
dní od data jejího vystavení. Pokud zbývá do data zahájení tábora méně jak 30 
kalendářních dní, JŠ ELITE upraví splatnost faktury individuálně, v závislosti na čase do 
data zahájení tábora zbývá. Místo v daném termínu tábora je pro účastníka rezervováno 
po dobu splatnosti faktury. Pokud nebude faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, bude 
stornována, uvolněné místo bude poskytnuto dalšímu účastníkovi a rodiči bude 
vystavena faktura nová, na storno poplatek v důsledku neuhrazení faktury a 
bezdůvodné blokace místa.  
b) Úhrada tištěnými benefitními poukázkami 
V případě zájmu o úhradu prostřednictvím tištěných benefitních poukázek je rodič 
povinen si předem sjednat s JŠ ELITE termín osobní návštěvy v kanceláři školy, za 
účelem provedení úhrady. Rodič bere na vědomí, že úhradu tištěnými benefitními 
poukázkami je nutné provést pouze osobně. Pokud se nebude rodič moci dostavit 
v domluveném termínu, ve vlastním zájmu si sjedná náhradní termín. V případě, že se 
rodič nedostaví ve sjednaném termínu, aniž by JŠ ELITE předem informoval, je JŠ 
ELITE oprávněna přihlášku stornovat a uvolněné místo poskytnout dalšímu zájemci, 
přičemž je oprávněna naúčtovat rodiči storno poplatek dle bodu 4).  
c) Úhrada prostřednictvím benefitních programů typu kafeterie 
Rodič provede úhradu prostřednictvím internetového programu dané společnosti, dle 
pokynů. Instrukce k provedení úhrady má rodič zpravidla k dispozici přímo 
v uživatelském rozhraní programu dané společnosti, event.. si může vyžádat součinnost 
JŠ ELITE, která mu pomůže.  
d) Úhrada benefitními platebními kartami SODEXO a EDENRED 
Úhradu platební kartou SODEXO FLEXI PASS CARD lze provést pouze telefonicky. JŠ 
ELITE se s rodičem dohodne na termínu realizace telefonického hovoru a provede 
úhradu dle zadaných instrukcí. Úhradu platební kartou EDENRED BENEFIT CARD 
nelze provést přímo, místo toho je nutné, aby rodič zkontroloval možnost nahrazení karty 
jiným typem benefitu, např. E-Ticket apod., podle toho, jaké náhradní varianty mu 
poskytuje jeho zaměstnavatel. V tomto případě rodiči poskytne JŠ ELITE součinnost a 
podrobnější instrukce.  
 
4) Odstoupení od smlouvy ze strany rodiče a storno poplatky 
a) Pokud se rodič rozhodne odstoupit od smluvního vztahu nebo neprovede úhradu 
kurzovného ve stanovené lhůtě, je JŠ ELITE oprávněna naúčtovat mu následující storno 
poplatky: 
- pokud do data zahájení tábora zbývá více jak 30 kalendářních dní, výše storno 
poplatku činí 500 Kč ( slovy: pět set korun českých ). 
- pokud do data zahájení tábora zbývá méně jak 30, ale více jak 14 kalendářních dní, 
výše storno poplatku činí 2 500 Kč ( slovy: dva tisíce korun českých ).  
- pokud do data zahájení tábora zbývá méně jak 14 kalendářních dní, činí výše storno 
poplatku 75% z ceny kurzovného.  
b) Pokud se rodič rozhodne odstoupit od smluvního vztahu po uhrazení kurzovného, 
avšak ještě před zahájením tábora, činí výše storno poplatku 75% z ceny kurzovného. 
Výše storno poplatků je v tomto případě stanovena v důsledku nutnosti zajištění 
stravování, tj. 2x svačina a 1x oběd, v rozsahu PO-PÁ, které JŠ ELITE musela zajistit 
ve velkém časovém předstihu a u vybraného dodavatele musela uhradit zálohu, která je 
nevratná.  
c) Pokud by došlo k odstoupení od smlouvy ze strany rodiče před datem zahájení 
tábora, a to ze zdravotních důvodů dítěte, má rodič možnost přesunout účastníka na jiný 
termín, za předpokladu volných míst ve vybraném termínu. Nebude-li možné účastníka 
přesunout na jiný termín nebo mu zdravotní důvody znemožní celkovou účast na táboře, 
činí výše storno poplatku 500 Kč ( slovy: pět set korun ), bez ohledu na to, jaký čas 
zbývá do data zahájení tábora. V takovémto případě je rodič povinen předložit JŠ ELITE 
lékařské potvrzení dokládající zdravotní stav účastníka. V případě jeho nepředložení 
bude rodiči účtován storno poplatek dle bodu a).  
 

d) Pokud se rodič rozhodne odstoupit od smluvního vztahu po zahájení tábora v daném 
termínu, činí výše storno poplatku 100% z ceny kurzovného, a to bez ohledu na důvody, 
které vedly ze zrušení účasti účastníka tábora. Důvodem je nutnost JŠ ELITE uhradit 
v plné výši stravování účastníka vč. Zakoupení všech potřebných pomůcek, s nimiž se 
v rámci daného tábora bude pracovat.  
 
5) Povinnosti rodiče před zahájením tábora  
a) Před datem nástupu na daný tábor je rodič povinen dodat JŠ ELITE kopii kartičky 
zdravotní pojišťovny účastníka, vč. potvrzení o bezinfekčnosti od lékaře, ne starší než 
dva týdny před zahájením daného tábora. Potvrzení o bezinfekčnosti účastníka postačí 
dodat až při zahájení daného tábora a poslat jej po účastníkovi, pokud jej nedoprovází 
rodič přímo. Rodič bere na vědomí, že nedodání těchto dokumentů bude mít za následek 
nepřijetí účastníka do daného tábora. Účastník však bude moci nastoupit ihned po 
dodání požadovaných dokumentů. V tomto případě nenese JŠ ELITE odpovědnost za 
zmeškané dny v daném táboře.  
b) Pokud v průběhu mezi podáním přihlášky a realizací tábora v daném termínu 
nastanou změny, které by mohly účastníkovu účast na táboře jakkoli ovlivnit, je rodič 
povinen o těchto změnách JŠ ELITE bez zbytečného odkladu informovat. V opačném 
případě se JŠ ELITE zříká jakékoli odpovědnosti za vzniklé škody nebo následky 
v důsledku neposkytnutých informací ze strany rodiče. Zejména alergie na některé 
potraviny, intolerance na lepek, laktózu apod. Rodič je povinen JŠ ELITE o všech 
nastalých změnách informovat výhradně písemnou formou.  
c) Pokud to zaměření daného tábora vyžaduje, je rodič povinen zajistit účastníkovi 
požadované pomůcky, např. vytištění potřebných materiálů apod. Veškeré takové 
materiály budou rodičům zaslány v dostatečném časovém předstihu, prostřednictvím 
datové úschovny či jinou formou, bude-li to situace vyžadovat.  
d) JŠ ELITE netrvá na tom, aby rodič účastníka vyzvedával osobně, po skončení tábora. 
Tábory končí v daný den, vždy v 16:30 a nejpozději v 17:00 musí účastníci prostory 
jazykové školy opustit z důvodu realizace jazykové výuky mimo tábor. Pokud bude chtít 
rodič účastníka vyzvednout osobně nebo tím pověří jinou osobu, je povinen účastníka 
vyzvednout nejpozději v 17:00 hodin. Pokud se rodič či jiná osoba pro účastníka 
nedostaví osobně do 17:00, JŠ ELITE účastníka propustí a bude odcházet sám. Rodič 
dále bere na vědomí, že JŠ ELITE nekontroluje, s kým účastník odchází a ani není 
povinna či oprávněna toto provádět.  
 
6) Povinnosti rodiče a JŠ ELITE po zahájení tábora 
a) Rodič je povinen zajistit řádnou docházku účastníka na tábor ve vyhrazeném termínu. 
Pokud se účastník nebude moci v daný den dostavit, rodič jej omluví písemnou formou, 
např. SMS na uvedené telefonní číslo nebo e-mailem na info@jazykovka-elite.cz. 
V případě, že se účastník v daný den nedostaví, aniž by o této skutečnosti byla JŠ ELITE 
předem informována, zašle JŠ ELITE rodiči písemné upozornění.  
b) JŠ ELITE se zavazuje realizovat obsahovou náplň tábora dle informací uvedených na 
webové stránce www.jazykovka-elite.cz/primestske-tabory/. JŠ ELITE si však vyhrazuje 
právo na úpravu programu, např. změny tématu, nikoli však samotného zaměření tábora. 
Stejně tak si JŠ ELITE vyhrazuje právo na úpravu či změnu programu. Změny či úpravy 
programu provádí JŠ ELITE v důsledku nastalých situací, které nemohla nijak ovlivnit, 
např. při nepříznivém počasí nebude realizován výlet nebo výuka ve venkovních 
prostorách, bude však realizována v případě příjemného počasí.  
c) JŠ ELITE rodičům doporučuje obstarat účastníkům tábora pohodlné oblečení, event. 
Jjm dát sebou náhradní oblečení, které si mohou v prostorách JŠ ELITE uložit.  
d) JŠ ELITE rodiče upozorňuje, že v ceně kurzovného nejsou zahrnuty žádné doplňkové 
výdaje, např. pokud si účastníci tábora budou chtít zakoupit zmrzlinu, další jídlo, sladkosti 
či cokoli jiného. Rodič bere na vědomí, že přesné informace o tom, co vše je zahrnuto 
v ceně kurzovného, jsou uvedeny na webu, u popisu daného tábora.  
e) Účastníci jsou povinni dbát a respektovat pokyny lektora a dalších osob, které se 
tábora spolu s lektorem účastní a dohlíží na jeho bezproblémový průběh. Pokud nebude 
účastník pokyny těchto osob respektovat a dodržovat je, a neuposlechne ani případná 
napomenutí, bude o této problematické spolupráci rodič ze strany JŠ ELITE informován 
bez zbytečného odkladu. Rodič je v tomto případě povinen spolupracovat s JŠ ELITE a 
vyvinout maximální úsilí o sjednání nápravy v chování účastníka. Jestliže nedojde ze 
strany účastníka ze změně v chování ani na základě upozornění rodiče, je JŠ ELITE 
oprávněna takového účastníka z tábora vyloučit, a to bez jakýchkoli nároků na 
kompenzaci ve finanční či jiné podobě.  
 
7) Omluva absencí a zmeškané dny / hodiny  
a) Rodič je povinen zajistit řádnou docházku účastníka na tábor v uvedených časech. 
Pokud se zpozdí, je vhodné o této skutečnosti JŠ ELITE informovat, zejména pokud je 
v daný den v plánu nějaký výlet či jiný program, který by mohl pozdní příchod účastníka 
ovlivnit. Pokud je v plánu výlet, rodič je povinen zajistit včasný příchod účastníka. 
V opačném případě není JŠ ELITE ani ostatní účastnici povinni na opozdilce čekat. Buď 
opozdilec skupinu dohoní nebo o daný program v daný den či část dne přijde, a to bez 
nároku na jakoukoli kompenzaci.  
b) JŠ ELITE nenese žádnou odpovědnost za zmeškané dny, ve kterých se účastník 
nebude moci na tábor dostavit a neposkytuje za ně žádnou kompenzaci, ve finanční či 
jiné podobě.  
c) Bude rodič vyžadovat, aby účastník opustil v daný den tábor před časem ukončení, tj. 
před 16:30. hodinou, je povinen o této skutečnosti informovat JŠ ELITE předem, 
písemnou formou, v podobě SMS či e-mailem. V takovémto případě rodič přebírá plnou 
odpovědnost za účastníka v čase, kdy opustil prostory JŠ ELITE či jiné místo, kde bude 
probíhat realizace tábora.  
 
8) Odpovědnost  
a) JŠ ELITE prohlašuje, že veškeré prostory, které využívá pro realizaci příměstských 
táborů jsou plně v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy vydanými 
legislativou ČR, a tím pádem plně způsobilé ke svým účelům a JŠ ELITE tak nenese 
žádnou odpovědnost za škody na zdraví či majetku, které si účastníci způsobí sami  nebo 
jiným účastníkům tábora svým jednáním nebo neuposlechnutím pokynů lektora či jiné 
oprávněné osoby dohlížející na bezproblémový průběh tábora.  
b) Účastníci tábora jsou povinni mít u sebe pouze ty pomůcky, které v danou chvíli či den 
nezbytně potřebují. Osobní a jiné nepotřebné věci, jako jsou mobilní telefony, tablety a 
jiné věci jsou povinni mít uložené v taškách nebo na jiných místech k tomu určených.  
JŠ ELITE zásadně nedoporučuje rodičům ani účastníkům tábora nosit u sebe vyšší  
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 finanční hotovost či jiné cennosti, obzvláště když nejsou potřebné v rámci táborových 
aktivit. JŠ ELITE se tímto zříká jakékoli odpovědnosti za jejich případnou ztrátu, 
poškození nebo odcizení, ať už ostatními účastníky tábora nebo jinými osobami, na 
výletech apod.  
c) Pokud účastník tábora způsobí svým jednáním nebo neuposlechnutím pokynů lektora 
či jiné oprávněné osoby, škodu na zdraví či majetku JŠ ELITE či jejích pracovníků nebo 
dalším účastníkům tábora, je JŠ ELITE oprávněna vymáhat způsobenou škodu nebo 
škody po rodičích účastníka nebo rodičů více účastníků tábora, pokud se jich na 
způsobení škody podílelo více, v takovém případě se výše způsobené škody rozdělí 
mezi všechny účastníky, kteří ji způsobili, rovným dílem. V tomto případě si také JŠ 
ELITE vyhrazuje právo na vyloučení takovéhoto účastníka či účastníků z tábora, a to bez 
nároku na jakoukoli kompenzaci ve finanční či jiné podobě. Pokud dojde ke způsobení 
škody na zdraví či majetku, které si účastníci tábora způsobí svým jednáním či 
neuposlechnutím pokynů JŠ ELITE sobě navzájem, nenese za toto jednání JŠ ELITE 
žádnou odpovědnost a rodiče zúčastněných účastníků jsou povinni si tyto škody nahradit 
po vzájemné dohodě mezi sebou. Rodiče berou na vědomí, že případné spory mezi nimi 
si budou řešit mimo prostory JŠ ELITE, jejich spory nebudou nijak zasahovat do průběhu 
tábora, ani nebudou po JŠ ELITE vyžadovat, aby se aktivně jejich sporů účastnila či 
činila jakákoli rozhodnutí. Rodiče nejsou oprávněni vyžadovat po JŠ ELITE, aby činila 
rozhodnutí dle jejich mínění. Pokud se rodiče účastníků mezi sebou nedohodnou a jejich 
spory budou zasahovat či negativně ovlivňovat průběh tábora, je JŠ ELITE oprávněna 
všechny takové účastníky tábora vyloučit, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci, ve 
finanční či jiné podobě.  
d) JŠ ELITE využívá k realizaci obsahové náplně příměstských táborů výhradně kvalitní 
a zdravotně nezávadné pomůcky, s jejich bezpečným a skutečným způsobem užívání je 
řádně seznámí před započetím příslušných aktivit. Všechny pomůcky jsou využívány 
s ohledem na věkové složení účastníků tábora. Tomu jsou také přizpůsobené i aktivity.  
 
9) Odstoupení od smluvního vztahu ze strany JŠ ELITE 
a) JŠ ELITE si vyhrazuje právo odstoupit od smluvního vztahu za předpokladu naplnění 
kapacity daného termínu. Každý termín má kapacitu max. 10 účastníků, pokud není 
stanoveno jinak. Přednost je dána vždy platícím účastníkům, rozhodujícím faktorem je 
datum přijetí platby na účet, event.. datum uvedený na pokladním dokladu v případě 
platby v hotovosti nebo tištěnými benefitními poukázkami.  
b) JŠ ELITE si vyhrazuje právo na odstoupení od smluvního vztahu mezi rodičem, s nímž 
je obtížná komunikace nebo který nereaguje na zprávy či pokusy o kontakt s JŠ ELITE 
na základy předchozí výzvy, zejména v případě, pokud se jedná o případ či jednání 
účastníka, které narušuje nebo by možno negativně ovlivnit průběh tábora. Pokud se 
takový rodič bude aktivní komunikaci bránit nebo nebude komunikovat s JŠ ELITE 
vůbec, je JŠ ELITE oprávněna odstoupit od smluvního vztahu a účastníka z tábora 
vyloučit, bez nároku na jakoukoli kompenzaci, ve finanční či jiné podobě.  
c) JŠ ELITE si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s rodičem v případě, že 
účastník opakované narušuje průběh výuky či neuposlechl pokyny JŠ ELITE či jiných 
oprávněných osob a rodič nezajistil nápravu na základě předchozího upozornění ze 
strany JŠ ELITE. K tomuto kroku přistoupí JŠ ELITE zejména v případech, kdy by 
jednání účastníka mělo negativní dopad na průběh tábora či by ohrožovalo pracovníky 
JŠ ELITE a ostatní účastníky tábora.  
d) JŠ ELITE si vyhrazuje právo na odstoupení od smluvního vztahu v případě nezaplnění 
dostatečné kapacity daného turnusu, event. z vážných důvodů, onemocnění lektora, 
organizační důvody apod., které by mohly mít negativní vliv na průběh turnusu. 
V takovéto případě se JŠ ELITE zavazuje klientovi navrátit zaplacené kurzovné v plné 
výši a to 14 dnů od data podání žádosti o navrácení kurzovného.  
 
10) Zásady o ochraně osobních údajů účastníka a rodičů dle GDPR 
JŠ ELITE zpracovává osobní údaje účastníků příměstského tábora a jejich rodiče 
v souladu s GDPR. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou účastníkům 
tábora a jejich rodičům k dispozici na webu JŠ ELITE www.jazykovka-elite.cz/gdpr/.  
 
11) Změny smluvních podmínek pro účast na příměstských táborech 
JŠ ELITE si vyhrazuje právo na případné změny těchto smluvních podmínek. Rodiče 
účastníků budou o těchto změnách vyrozuměni, a to výhradně písemnou formou, 
v podobě e-mailu zaslaného na sdělenou adresu. Pokud rodič nevysloví jednoznačný 
nesouhlas s nimi nebo nebude na takový e-mail nijak reagovat, má se za to, že s nově 
stanovenými smluvními podmínkami souhlasí a rozumí jim v plném rozsahu. Rodiče mají 
právo nechat si zodpovědět případné dotazy či nejasnosti. V tomto ohledu je JŠ ELITE 
rodičům povinna vyhovět, a to bez zbytečného odkladu.  
 
12) Ostatní ujednání  
a) Přihlášením účastníka na daný příměstský tábor ve vybraném termínu nebo termínech 
rodič prohlašuje, že těmto smluvním podmínkám rozumí a souhlasí s nimi v plném 
rozsahu.  
b) V okamžiku odeslání přihlášky účastníka na vybraný příměstský tábor je rodič těmito 
smluvními podmínkami vázán a je povinen se jimi řídit. Rodič je povinen se jimi řídit po 
celou dobu trvání smluvního vztahu až po ukončení vybraného termínu příměstského 
tábora. Ukončením daného příměstského tábora je ukončen smluvní vztah mezi rodičem 
a JŠ ELITE.  
c) Rodič tímto prohlašuje, že účastníka na příměstský tábor přihlásil zcela dobrovolně a 
svobodně, na základě vlastního rozhodnutí, a nebyl k tomuto kroku donucen ze strany 
JŠ ELITE nebo jinou osobou.  
d) Tyto smluvní podmínky pro účast na letních příměstských táborech realizovaných JŠ 
ELITE vstupují v platnost a účinnost dnem 19. 5. 2022.  


