
Souhlas s podmínkami účasti na kempu 
Odesláním přihlášky uděluji výslovný souhlas organizaci AB-JUMP s.r.o., se sídlem Havlíčkova 
320, Unhošť,  IČ: 07849591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 
308671 (dále jen „Správce“),


aby zpracovával osobní údaje účastníků, případně jejich zákonných zástupců, uvedené v této 
přihlášce (jméno, příjmení, datum narození, telefon, email). Výslovně tímto dávám souhlas pro:


1) Pořizování fotografií a videozáznamů všech účastníků na akci pořádanou Správcem, a to pro 
účely propagace Správce a jeho akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů na 
nástěnkách Správce, webových stránkách Správce, na webových sociálních sítích Správce, 
propagačních tiskovinách Správce, v publikacích, v místním a regionálním tisku a pro jiné 
obdobné účely související s běžným chodem Správce.


2) Zpracování výše uvedených osobních údajů pro účely identifikace účastníků akce pořádané 
Správcem, vedení evidence kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem Správce, 
včetně oslovení s nabídkou dalších akcí Správce. 


Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu nezbytně nutnou pro organizování 
akce, na kterou jsou účastníci přihlašováni, nejdéle po dobu 20 let.


Osoba, která přihlášku odesílá, tímto výslovně potvrzuje, že má od všech osob uvedených v 
přihlášce nebo jejich zákonných zástupců platný souhlas se zpracováním osobních údajů, který ji 
opravňuje k předání osobních údajů účastníků Správci.


Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. Podrobné informace k udělenému souhlasu jsou rovněž 
k dispozici na webových stránkách https://www.jumpropecamp.cz/registrace


Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil a souhlasím s následujícími podmínkami 
kempu:


1) Prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce včetně kontaktu jsou aktuální a pravdivé.


2) Vyplněná přihláška je závazná.  Pro uplatnění zvýhodněné ceny musí být odeslána do 
15.5.2020. Při odeslání přihlášky po 15.5.2020, bude cena navýšena o 500 Kč. 


3) Cena kempu musí být zaplacena do 15 dnů po odeslání přihlášky. 


4) Při neúčasti na kempu ze zdravotních důvodů, bude účastníkovi vráceno 50 % z ceny, a to 
pouze po prokázání lékařské dokumentace. Z jiných důvodů nebude cena vrácena. 


5) Na účastníky se vztahuje denní program kempu, který naleznete na https://
www.jumpropecamp.cz/program


6) Účastníci jsou po celou dobu konání kempu povinni dbát instrukcí organizátora a lektorů 
kempu; dodržovat pravidla používání sportovních a ubytovacích zařízení.
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7) Účastník či zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, 
úrazy či škodu na věci, které by mohly vzniknout v průběhu akce. Doporučujeme zajištění 
zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Doporučujeme, aby děti ve věku do 15 
let měly po celou dobu konání kempu zajištěn dohled dospělé osoby. Pro nezletilé účastníky 
organizátor nabízí dozor pouze na základně domluvy. Za nezletilé účastníky bez dozoru 
organizátor nepřebírá zodpovědnost a neručí za vzniklé škody.


8) Nezletilý účastník, který na kempu přespává, musí mít po celou dobu zajištěn dozor dospělé 
osoby, jejíž jméno je uvedeno v přihlášce.


9) V den nástupu účastník předloží potvrzení o bezinfekčnosti, souhlas se zpracováním osobních 
údajů podepsaný účastníkem nebo zákonným zástupcem, kopii kartičky zdravotní pojišťovny, 
popř. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci/škole v přírodě (platnost 
2 roky). Formuláře si můžete stáhnout na webu https://www.jumpropecamp.cz/registrace . Bez 
předložení těchto dokumentů není účast na kempu možná.
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