
Všeobecné smluvní podmínky pro kurzy pořádané katedrou tělesné výchovy a sportu 

ZČU v Plzni 

 

Storno podmínky 

1) OBJEDNÁVKA 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ZČU v Plzni přijímá pouze písemné objednávky 

prostřednictvím řádně vyplněného on-line formuláře. 

 

Složením zálohy/zaplacením kurzovného se stává přihláška závaznou. 

 

2) STORNO 

 

Storno poplatky se vztahují na každého přihlášeného účastníka, který se řádně 

přihlásil přes online formulář katedry a složil zálohu/zaplatil kurzovné. 

 

Storno poplatek se počítá z plné ceny kurzu, nikoliv z výše zálohové platby. 

 

a) Storno musí klient provést písemně (e-mail, dopis) a KTS je povinna klienta také 

písemně upozornit o přijetí storna (e-mail, dopis). 

b) V případě zrušení účasti účtuje pořadatel kurzu (tj. KTS) následující storno 

poplatky: 

 
40 – 30 dnů před zahájením kurzu       30% 

29 – 20 dní před zahájením kurzu       50% 

19 – 10 dní před zahájením kurzu      70% 

9 – 3 dny před zahájením kurzu       80% 

2 – 1 den před zahájením kurzu      90% 

Storno poplatek v den odjezdu, nebo při neomluvené neúčasti  100% 

 

 

 

Platební podmínky 

 

1) PLATBA 

 

Platba probíhá dle pokynů uvedených v on-line přihlášce příslušného kurzu 

 

2) ZÁVAZNOST ÚČASTI 

 

Zaplacením zálohy/kurzovného se stává účast na kurzu závaznou a na klienta se 

vztahují storno poplatky uvedené ve všeobecných smluvních podmínkách KTS ZČU 

v Plzni. 



 

3) POPLATEK ZA PŘEDČASNÉ UKONČENÍ KURZU 

 

V případě, že klient ukončí svůj pobyt před sjednaných termínem odjezdu, nebo bude, 

z důvodu porušení podmínek účasti na kurzu, z kurzu vyloučen, ztrácí nárok na 

vrácení peněz za zbývající dny, o které klient svůj pobyt zkrátil. 

 

4) ZRUŠENÍ/STORNO, VRÁCENÍ PENĚZ 

 

Zrušení objednávky může klient oznámit písemně formou emailu nebo dopisem. 

Pořadatel kurzu je oprávněn uznat zrušení takové rezervace, která obsahuje jméno 

osoby s údaji uvedenými v online přihlášce.  

Zrušení rezervace se řídí storno podmínkami, se kterými se klient seznámil a toto 

seznámení potvrdil v online přihlášce. 

 

 

 

Všeobecná ustanovení 

 

 
1) Všichni účastníci kurzu jsou povinni dodržovat řád rekreačního zařízení, ve kterém se 

bude kurz konat, řád kurzu stanovený KTS pro výcvikové kurzy a pokyny vedoucího a 

instruktorů kurzu. 

 
2) Přihlášením na kurz se účastník zavazuje akceptovat pravidla kurzu a výše uvedené 

stornovací podmínky. 

 
3) Účastníkům kurzu doporučujeme v případě, že se nebudou moci zúčastnit kurzu, 

zajistit za sebe náhradníka. 
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