VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

www.treky-alpske-chaty.cz

⦁ ÚČAST NA TREKU
Pokud průvodce trek přeruší nebo ukončí z důvodu počasí, přání klienta, nebo v
důsledku nezpůsobilosti klienta pro danou akci, zůstává dohodnutá cena
nezměněna. Pokud je pro uskutečnění treku nevhodné počasí, může být trek
přeložen na nejbližší volný termín (neplatí pokud již kurz začal nebo v jeho
průběhu). V případě zrušení treku ze strany průvodce, jsou veškeré zálohy vráceny v
plné výši. Účastník je povinen upozornit na své zdravotní obtíže či sníženou
fyzickou kondici, která může ovlivnit průběh treku. K orientaci a zhodnocení
možností klienta slouží popis obtížností, které si klient důkladně přečetl. Klient
individuálně zhodnotí své možnosti, nebo se poradí s průvodcem. V průběhu
programu, je průvodce oprávněn vyhodnocovat stav jednotlivých účastníků.
Průvodce nepřebírá zodpovědnost za své klienty, akci absolvují dobrovolně a ze
své vůle. Na treku je požití většího množství alkoholu zakázané!
Na chatách není povolena konzumace vlastních zásob jídla a pití. V případě
neobjednání polopenze se klient obstará před chatou, nikoliv uvnitř horské chaty.

⦁ OBJEDNÁNÍ SLUŽEB PRŮVODCE A PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI
Závazné objednání treku lze provést e-mailem či webovým rezervačním formulářem.
Celou částku zvoleného treku prosím uhraďte dva měsíce před odjezdem. K
zaplacení budete vyzváni obdržením faktury. Částka je hrazena převodem na účet
č.: 1598609017/3030 (do zprávy pro příjemce napište název treku a termín). Po jejím
uhrazení je považována rezervace za závaznou. Spolu s objednávkou souhlasíte se
zpracováním Vašich osobních údajů a zasíláním obchodního sdělení. Dále
souhlasíte s uveřejněním fotografií s vaší osobou na sociálních sítích pořízených na
treku za účelem vzpomínek.

⦁ CENA TREKU
Cena u treku je stanovena jako základní. Stanovená cena v sobě zahrnuje hotové
výdaje průvodce vzniklé v souvislosti s organizovanou akcí. Nezahrnuje náklady na
ubytování a osobní, případně místní dopravu. Tato základní cena může být
ovlivněna slevou, nebo bonusem, podle dohody s klientem. Cena je zaplacena
okamžikem připsání finanční částky na účet. Povinnost prokázat tuto skutečnost
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náleží klientovi. Na chatách budeme spát ve společném pokoji "lágru". U poznámky,
že cena polopenze je cca 25 EUR s výběrem z jídelního lístku se cena večeří může
lišit. Záleží jak drahé jídlo si vyberete. Cena nápojů není zahrnuta v ceně polopenze!

⦁

STORNO
Svou účast na akci máte právo bez udání důvodu kdykoli zrušit. Zaplacená částka
Vám bude vrácena v plné výši pokud tak učiníte 1 měsíc před začátkem treku.
30 dnů a více – bude vráceno 100%
20 až 29 dnů – bude vráceno 50%
19 a méně - bude vráceno 0%
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