
VŠEOBECNÉ PODMIENKY  
Denný IT tábor Zoška 

 

 

 

 

Zmluvný vzťah 

 

1. Organizátorom IT tábora Zoška je OZ Zoška, Zochova 9, 811 03 Bratislava, IČO: 31753566 
(ďalej len organizátor). Objednávateľom IT tábora Zoška je zákonný zástupca dieťaťa – 
fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej len objednávateľ). Zmluvný vzťah medzi 
organizátorom a objednávateľom vzniká vyplnením registračného formuláru na webovom 
sídle organizátora, jeho potvrdením zo strany organizátora a zaplatením členského 
príspevku zo strany objednávateľa. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje 
uvedené pri registrácii.  

 

 

Priebeh tábora 

 

1. IT tábor Zoška je určený pre žiakov ZŠ, ktorí v čase konania tábora dosiahli vek minimálne 
13 rokov. Tábor sa uskutoční v termíne od 16. augusta do 20. augusta 2021 denne v čase 
od 08:00 hod. do 16:00 hod. v priestoroch SPŠE Zochova 9, Bratislava a v exteriéri mesta 
Bratislava. Kapacita tábora je 40 detí. Účastníci tábora budú rozdelení do skupín, v každej 
skupine bude max. 10 účastníkov. Počas trvania tábora má každú skupinu účastníkov na 
starosti vždy minimálne jeden pedagóg. Tábor bude otvorený pri naplnení kapacity 
minimálne 30 detí.  

2. Uhradenie členského príspevku vo výške 140 €/1 dieťa je nevyhnutnou podmienkou 
prijatia dieťaťa do tábora. Za uhradený príspevok účastník tábora získa:  

• vzdelávacie aktivity – robotika a programovanie, anglický jazyk, športové aktivity, 
rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, 

• odborné vedenie – pedagóg, 

• celodenná strava - plnohodnotný obed, olovrant,  

• pitný režim, 

• materiál a pomôcky – vlastný mikropočítač micro:bit, ktorý zostane účastníkovi aj 
po skončení tábora, 

• foto a video-záznam z podujatia, 

• tričko s logom podujatia ako darček. 
3. Úhrada sa realizuje uhradením plnej sumy na bankový účet organizátora. Posledný termín 

pre prijatie platby na účet je 10.08.2021. V správe pre účastníka je nutné uviesť meno 
a priezvisko účastníka tábora.  

3. Príchod dieťaťa do tábora je vždy v čase od 7:30 do 8:00 hod. (ak nie je dohodnuté inak), 
odchod detí z tábora je vždy v čase od 16:00 do 16:30 hod. Akákoľvek zmena hodiny 
nástupu alebo návratu detí je oznámená aspoň deň vopred.    

4. Organizátor tábora nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu cenností  (drahé šperky, mobil 
či väčšia suma peňazí).   

5. Dieťa, ktoré počas tábora nerešpektuje pokyny organizátora alebo inak narúša chod 
tábora, môže byť z tábora vylúčené, pričom objednávateľ nemá nárok na vrátenie 
zaplatenej ceny ani za služby, ktoré dieťa nevyužije vlastnou vinou. Organizátor tábora 
zodpovedá za organizáciu podujatia. Za škody spôsobené účastníkom tábora zodpovedá 
objednávateľ. 

 

 

  



Odstúpenie od zmluvy, storno podmienky a vrátenie príspevku 

 

1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomne formou e-mailu.  
2. Ak sa účastník z vlastnej viny nezúčastní tábora, nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy.  
3. V závažnom prípade môže organizátor tábor zrušiť. V takom prípade členský príspevok 

vráti organizátor objednávateľovi v plnej výške. 
4. Sociálne znevýhodnený účastník má nárok na 100% zľavu z platby členského príspevku. 

Status sociálne znevýhodneného účastníka potvrdí základná škola, ktorú účastník 
navštevuje alebo účastník dodá pri registrácii na tábor čestné prehlásenie, v ktorom uvedie 
popis svojej sociálnej situácie a dôvody nároku na uvedenú zľavu. Organizátor zváži 
opodstatnenie uvedených dôvodov a na ich základe rozhodne o udelení zľavy. Táto zľava 
nie je právne vymáhateľná. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ týmto udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, 
ktoré poskytol pri registrácii na IT tábor Zoška a tiež súhlas so spracovaním 
audiovizuálneho záznamu z tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastní. Organizátor je 
oprávnený osobné údaje účastníka a audiovizuálne záznamy z tábora spracúvať, a to 
najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu. 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred 
neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou e-mailu odvolať. Objednávateľ 
tiež súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách OZ Zoška.  

2. Tieto podmienky účasti platia od 1.7.2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou registračného 
formuláru do IT tábora Zoška. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne 
najneskôr do 14 dní po ukončení tábora. Privítame Vaše návrhy a postrehy.  

3. Objednávateľ odoslaním vyplneného registračného formuláru do IT tábora Zoška 
organizovaného občianskym združením Zoška potvrdzuje, že sa oboznámil so 
všeobecnými podmienkami a súhlasí s nimi. 

 

 

Kontaktná osoba 
 
1. Kontaktnou osobou pre tábor je Ing. Martin Ryška. V prípade potreby môžete kontaktovať 

organizátora tábora na prostredníctvom emailu na tabor@zoska.eu a v čase trvania tábora 
aj telefonicky na 02 / 592 009 17.  
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