Všeobecné podmínky
Pořadatelem akcí je Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, IČ 25948890, se
sídlem Škroupova 957, 50002 Hradec Králové, zastoupená Radkem Jakubským, předsedou
představenstva.
Akce jsou realizovány v rámci projektu Přeshraniční město dětí, registrační číslo
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093, který je spolufinancován z Evropského fondu regionálního
rozvoje.
Spolupracujícími organizacemi jsou:
Dům dětí a mládeže, Žižkova 611, Hořice, zastoupen Mgr. Jaroslavou Toušovou
Dům dětí a mládeže STONOŽKA, U Teplárny 1258, Nová Paka, zastoupen Bc. Ivanou
Novákovou
K-klub - Středisko volného času, Valdštějnovo náměstí 99, Jičín, zastoupen Mgr. Lenkou
Vackovou

1. Přihláška na akci
1. V případě zájmu o účast na akci pořádanou v rámci projektu Přeshraniční
město dětí je nutné vyplnit přihlašovací on-line formulář umístěný na webové
stránce www.ceskemestodeti.cz
2. Na jednu přihlášku je možné přihlásit jednoho účastníka na jednu akci. Po
odeslání přihlášky bude na uvedenou emailovou adresu kontaktní osoby
odesláno automatické potvrzení a v příloze přihláška ve formátu PDF. Pro
účast na Přeshraničním městě dětí v Polsku je nutné přihlášku vytisknout,
podepsat a odevzdat některé ze spolupracujících organizací.
3. Přihlášením dítěte na akci dávám výslovně souhlas s tím, aby pořadatel akcí
zpracovával osobní údaje uvedené na přihlášce v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Organizace může používat tyto
údaje pouze v rozsahu nutném pro svou činnost a zpracování předepsané
dokumentace projektu Přeshraniční město dětí, reg. číslo:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093. Odvolání tohoto souhlasu lze učinit
kdykoli písemnou formou.
4. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním a pořizováním videozáznamu dítěte v
rámci činností, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a
propagaci projektu např. v tisku, na internetu, atp.
5. Přihlášením dítěte na Přeshraniční město dětí Strzegom souhlasím se
zajištěním a úhradou cestovního pojištění pro dítě. Bez předložení pojistné
smlouvy nebude dítě na akci přijato.
6. Pro účast dítěte na Přeshraničním městě dětí v České republice
doporučujeme uzavřít úrazové pojištění.

2. Průběh akce
1. V případě závažného narušování programu (včetně nevhodného chování ke
spoluúčastníkům) je hlavní vedoucí oprávněn vykázat účastníka z Města dětí.
2. Délka akce je určena termíny uvedenými na závazné přihlášce, místa odjezdu
a příjezdu spolu s dalšími podrobnými informacemi jsou uvedeny v pokynech,
které rodič obdrží písemně na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.
Kompletně jsou přístupné také na internetové adrese:
www.ceskemesodeti.cz.
3. Dojde-li ze strany pořadatele ke zrušení akce, musí tuto skutečnost
účastníkovi neprodleně oznámit.

4. Provede-li pořadatel před zahájením akce změnu termínu, je povinen tuto
skutečnost účastníkovi neprodleně oznámit a vyžádat ve stanovené lhůtě
písemný souhlas s provedenou změnou. Jestliže účastník se změnou
nesouhlasí, má právo zrušit účast dítěte na akci.
5. Zrušení účasti ze strany rodičů lze provést pouze písemně, nejpozději 7
dní před konáním akce. Na základě písemného oznámení bude do projektu
zařazen registrovaný náhradník. V případě nedodržení této lhůty budou
rodičům účtovány vzniklé výdaje na stravování dopravu, ubytování dítěte.
6. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje neručí za škody, které
účastníkovi akce vzniknou svévolným jednáním či neuposlechnutím pokynů
zástupců organizace.
7. Pořadatel neodpovídá za škodu způsobenou:
1. Účastníkem
2. Třetí osobou, která není spojena s pořádáním akce
3. Neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při
vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat

3. Všeobecná ustanovení
1. Podpisem závazné přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že jsou mu tyto
podmínky známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.
2. Osobou oprávněnou jednat jménem Krajské hospodářské komory
Královéhradeckého kraje je Radek Zelenka nebo hlavní vedoucí pověřený
vedením akce.
V Hradci Králové dne 1.1.2018

