
Všeobecné obchodné podmienky pre konanie Letného poldenného tábora 
SPEAK ENGLISH IN SUMMER 2017 

 
1. Úvodné ustanovenia 
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") vydala Mgr. Lucia Krátka - LUKRA, IČO : 
32118066 zapísaná v živnostenskom registri číslo 102-14573 ObÚ Bratislava, prevádzkareň: Pod lipami 2, 
83107 Bratislava (ďalej len "Dodávatel ̌"), ktorá je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania. 
1.2 Tieto VOP sú neoddelitel ̌nou súčasťou prihlášky na letný poldenný tabor, ktorá sa nachádza na druhej 
strane týchto VOP. 
 
2. Prihlásenie na letný denný tábor 
2.1 Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a zákonným zástupcom študenta vzniká vyplnením a podpísaním 
prihlášky na letný denný tábor.  
2.2. Pred nástupom účastníka na letný poldenný tábor je rodič (zákonný zástupca dieťaťa) povinný vypísať 
prihlášku, vyplniť zdravotný dotazník a podpísať čestné prehlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa. 
Všeobecné obchodné podmienky pre letný poldenný tabor sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na letný 
poldenný tábor. 

 2.3. Zákonný zástupca účastníka tábora sa podpisom prihlášky na letný poldenný tábor zaväzuje uhradiť 
poplatok za letný poldenný tábor, a to v hotovosti alebo prevodom na účet dodávateľa, ktorý je vedený v 
Tatrabanke - IBAN: SK70 1100 0000 0026 2670 4439, poznámka platby: meno a priezvisko dietaťaťa, 
konštantný symbol: 0558 

. a)  Deň splatnosti poplatku za letný poldenný tábor je najneskôr 7 dní pred nástupupom do letného 
poldenného tábora. Pred nástupom prosíme predložiť potvrdenie o platbe. 

. b)  Poplatok za letný poldenný tábor považujeme za uhradený v deň pripísania finančných prostriedkov 
na účet jazykovej školy alebo hotovostnej úhrady v kancelárii školy. V prípade platby na účet 
dodávateľa je študent, resp. jeho zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie o úhrade 
najneskôr sedem dní pred začiatkom letného poldenného tábora. 

. c)  Zaplatený poplatok sa po nastúpení na letný denný tábor nevracia. Viď bod 3. (Storno podmienky).    

3. Stornovať účasť v letnom dennom tábore je možné nejneskôr 24 hodín pred jeho začatím. Pri stornovaní 
účasti po začatí príslušného tábora, na ktorý bol účastník riadne prihlásený a zapísaný, sa účtuje storno 
poplatok v plnej výške. V prípade zrušenia tábora zo strany poskytovateľa bude jeho účastníkom vrátená 
plná čiastka poplatku. Ak dôjde k zrušeniu tábora  zo strany organizátora počas jeho priebehu, bude jeho 
účastníkom vrátená alikvotná čiastka poplatku do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o zrušení. 
4. Poplatok za letný denný tábor obsahuje:  

- poplatok za výučbu angličtiny v rozsahu 20 vyučovacích hodín  (vyučovacia hodina  trvá 45minút)  
-vyučovanie prebieha každý deň konania tábora (od 8.30 – 12:00) zábavnou formou a zahrňa aj kreatívne 
aktivity 
- dozor a sprevádzanie detí počas dňa  (08:00 – 12.00) 
- učebné materiály k jazykovým kurzom 
 - pitný režim počas a ovocie počas dopoludnia 
 
5. Miesto konania letného denného tábora  : Priestory Jazykovej školy LUKRA, Pod lipami 2, Bratislava.  

Príchod detí do letného denného tábora sa uskutočňuje denne medzi 08:00 – 08:30. Jazyková škola LUKRA 
zodpovedá za účastníkov letného denného tábora v časovom rozpätí od 08:00 do 12:00. Mimo tohto času sú 
za deti zodpovední rodičia resp. zákonní zástupcovia. Odchod detí z letného poldenného tábora prebieha 
každý deň o 12.00. O spôsobe odchodu dieťaťa z tábora musí byť Jazyková škola LUKRA informovaná od 
zákonného zástupcu dieťaťa.  

6. Jazyková škola LUKRA si vyhradzuje právo zrušiť konanie tábora z dôvodu nenaplnenia kapacít, 
(kapacitné minimum je 10 účastníkov), alebo z organizačných dôvodov. 
7. Rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa je povinný akékoľvek informácie, podnety a sťažnosti nahlásit ̌ 
bezodkladne písomne na info@jazykovaskolalukra.sk. Dodávateľ sa písomne vyjadrí rodičovi ,resp.  



zákonnému zástupcovi dieťaťa k zaslanej informácii resp. podnetu a s výsledkom prešetrenia zaslanej 
sťažnosti. 
 

8. V čase trvania detského jazykového tábora je dieťa povinné riadiť sa pravidlami Jazykovej školy LUKRA 
a pokynmi pedagógov a personálu školy. V prípade, že dieťa svojím správaním ohrozuje zdravie alebo 
majetok ostatných účastníkov tábora, zamestnancov a pedagógov spoločnosti alebo závažným spôsobom 
narušuje priebeh tábora, vyhradzuje si spoločnosť právo vylúčiť účastníka z kurzu bez akejkoľvek náhrady. 

9. Jazyková škola LUKRA neručí za stratu cenností (mobily, fotoaparát, tablet) a finančnej hotovosti v 
priestoroch jazykovej školy počas vyučovania ani mimo neho. 

10. Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa sa súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami zaväzuje 
oboznámiť svoje dieťa s pravidlami správania počas letného poldenného tábora  a zabezpečiť, aby ich 
dodržiavalo. Jazyková škola LUKRA nezodpovedá za úrazy a škody, ktoré vznikli v dôsledku porušenia 
alebo zanedbania pravidiel dieťaťom. 

11. Jazyková škola nezodpovedá za prípadné úrazy a škody, ktoré vznikli v dôsledku okolností nezávislých 
od vôle zodpovednej osoby a v dôsledku zásahu tretích osôb ich protiprávnym konaním, ku ktorému nie sú 
oprávnení. 

12. Počas letného poldenného tábora bude Jazyková škola vyhotovovať ilustračné fotografie, ktoré môžu 
následne byť zverejnené na webe www.jazykovaskolalukra.sk alebo na Facebooku školy (bez uvedenia mien 
študentov). V prípade, že si rodič vyslovene neželá, aby bolo dieťa súčasťou fotografií, prosíme o uvedenie 
krátkeho písomného vyjadrenia/dodatku na záver týchto VOP. Bez uvedenia písomného dodatku rodič, resp. 
zákonný zástupca podpísaním prihlášky a súhlasom s VOP súhlasí s fotografiami. 

Všetky poskytnuté osobné údaje sú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely Jazykovej školy 
LUKRA v súlade so Zákonom c ̌.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyplnením formulárov 
prihláška, zdravotný dotazník a čestné prehlásenie rodiča súhlasí diet ̌a a jeho zodpovedný zástupca so 
spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom c ̌.122/2013 Z.z o ochrane osobných 
údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. 

 
Tieto VOP sú platné od 22.5.2017. 
 
 
 
 


