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Všeobecné podmínky pro účast na rodinném pobytu u koní 

 

Rodiče, prarodiče, děti a další rodinná příslušníci (dále jen „účastníci“) se na pobyt přihlašují řádným 

a pravdivým vyplněním přihlášky. Jedna přihláška je za celou rodinu. Přihláška a informace k pobytu 

naleznete na stránkách www.autokempfulnek.cz. Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail 

tabor@autokempfulnek.cz, a to nejpozději do 31.5. daného roku, kdy pobyt probíhá. Do tohoto data 

je nutné taktéž zaslat platbu. V případě potřeby je možní zaslat příslušné dokumenty i poštou.  

Pokud budou mít účastníci zvláštní požadavky, vše je možné zapsat na vyhrazené místo do přihlášky. 

Dotazy lze napsat na tabor@autokempfulnek.cz.  

Způsob úhrady 

Ceny rodinných pobytů u koní jsou vždy uvedeny na webových stránkách www.autokempfulnek.cz. 

Cena je za celý pobyt a zahrnuje ubytování, celodenní stravu a pití, zdravotní zabezpečení, včetně 

zdravotního materiálu a léků, drobné ceny a sladkosti v soutěžích, instruktory jízdy na koních a 

každodenní program. 

Úhradu za rodinný pobyt proveďte na účet číslo 1764273329/0800 vedený u České spořitelny. Platbu 

proveďte pod variabilním symbolem, který je rodné číslo dospělé osoby, která jede na pobyt a je 

rodné číslo je uvedeno v přihlášce. Platbu zašlete nejpozději do 31.5. daného roku. 

 V případě, že v tomto termínu nemůžete platbu provést, kontaktuje provozovatele, abyste se 

dohodli na termínu splatnosti podle Vašich možností. V případě, že platba nebude provedena 

v termínu splatnosti (bez udání důvodu), považuje se objednávka za zrušenou a objednaná místa 

mohou být poskytnuta dalším zájemcům.  

Jestliže potřebujete vystavit fakturu, zašlete nám s přihláškou údaje pro fakturaci (IČO, adresu 

zaměstnavatele, popř. objednávku zaměstnavatele či jiné údaje, které jsou potřebné uvést ve 

faktuře,…) 

Odpovědnost  

Účastníci pobytu jsou povinni respektovat čas nástupu a odjezdu, resp. ukončení pobytu. Při 

opožděném nástupu nebo předčasném odjezdu nevzniká nárok na vrácení nečerpané částky. 

Autokemp neručí za škody vzniklé svévolným jednáním nebo nerespektováním pokynů vedoucích.  

Vedoucí tábora nepřebírají děti do své péče, ale připravují program pro Vás. Výjimkou jsou tzv. 

rodičovské dovolené, což je předem daný čas během pobytu, kdy si mohou rodiče připravit vlastní 

program a o děti bude postaráno. Budou mít připraven program a bude nad nimi neustálý dohled. 

Během pobytu s koňmi bude jezdecký program veden zkušenými instruktory. Za děti, kteří zrovna 

nesedí na koni, mají zodpovědnost rodiče (či jiní dospělí, kteří s dítětem na pobyt přijeli). Jedná se 

především o pohyb u boxů a v areálu autokempu. 
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Všeobecná ustanovení 

Podpisem závazné přihlášky potvrzuje zákonný zástupce či jiná plnoletá osoba, že jsou mu tyto 

podmínky známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá. 

Zároveň podpisem přihlášky dává souhlas s použitím fotografií pořízených v rámci pobytu 

k prezentaci na webových stránkách autokempu www.autokempfulnek.cz a 

www.facebook.com/autokempfulnek.  

Účastník odesláním přihlášky uděluje souhlas se zpracováním a uchování osobních údajů podle 

zákona 101/2000 Sb. v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v přihlášce. Správcem osobních údajů je 

Autokemp Fulnek-Jerlochovice. 

 

Podmínky jsou platné od 1.1.2018 
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