
 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují smluvní vztahy mezi stranami 
smlouvy o poskytování služeb („Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování 
sportovních a tělovýchovných služeb v rámci sportovních jednorázových kroužků a 
akcí pro děti a dospělé, a to: 

¶ INLINE KIDS, 

¶ FIT KIDS, 

¶ SKATE KIDS, 

¶ Individuální lekce pro dospělé (dále jen „Individuální lekce“), 

¶ Sportovní akce pro veřejnost včetně závodů pro veřejnost. 

(dále též jednotlivě jako „Aktivita“ a společně jako „Aktivity“) 

kdy na jedné straně je spolek SWANKY z. s., IČO: 227 66 421, se sídlem Ostrava – 
Poruba, M. Bajera 6034/6, PSČ 708 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10006, jakožto poskytovatel služeb a 
pořadatel Kroužků („Poskytovatel“), a na druhé straně objednatel služeb, nebo rodič 
či jiný oprávněný zástupce dítěte, které se bude Kroužku účastnit („Objednatel“). 

2. Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele a 
Objednatele. 

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. 
Práva a povinnosti neupravené VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v případě, že 
Objednatel je spotřebitel, taktéž zákonem č. 634/1992 Sb.  

II. Uzavření Smlouvy 

4. Smlouva vzniká odesláním vyplněné online rezervace vybrané Aktivity na webu: 
www.swanky.cz Objednatelem.  

5. Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody 
stran nebo na základě zákonných důvodů.  

6. Uzavřením Smlouvy Objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi 
souhlasí. Na tyto VOP je Objednatel dostatečným způsobem před vlastním odeslání 
vyplněné online rezervace upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

7. Poskytovatel si mimo jiné vyhrazuje právo: 

¶ neuzavřít Smlouvu, bude-li kapacita dané Aktivity zcela naplněna; nebo 

¶ vypovědět Smlouvu v případě, nebude-li Aktivita naplněna dostatečným 
počtem dětí (účastníků), a to nejpozději do dvou (2) hodin před zahájením 



 

kterékoli Aktivity, nebo z důvodu nepřízně počasí; Objednatel bere na 
vědomí, že minimální počet dětí (účastníků) dané Aktivity je 3. 

III. Platební a cenové podmínky 

1. Platební a cenové podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele 
www.swanky.cz v sekci Ceník. 

IV. Storno podmínky 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli před zahájením Aktivity Smlouvu vypovědět bez 
udání důvodů prostřednictví rozvrhu na internetových stránkách www.swanky.cz	  
v sekci ROZVRH nebo telefonicky, a to maximálně dvě (2) hodiny před konáním 
Aktivity. 

2. Dojde-li k výpovědi Smlouvy ve lhůtě kratší než dvě (2) hodiny před konáním 
příslušné Aktivity, je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli storno poplatek ve výši 
50 % z Ceny Aktivity.    

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo s přihlédnutím ke konkrétnímu důvodu výpovědi 
Smlouvy dle odst. 1 tohoto článku povinnost Objednatele uhradit storno poplatek 
prominout. Na prominutí storno poplatku však Objednatel nemá žádný nárok.  

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel má právo na řádné poskytnutí Aktivity, kompletní informace o programu 
příslušné Aktivity nebo předložení dokladů o kvalifikaci instruktorů a trenérů. 

2. Objednatel je povinen řídit se pokyny Poskytovatele a jeho lektorů a instruktorů, 
nezamlčet jakékoliv zdravotní a jiné potíže jeho dítěte, které by mohly ohrozit zdraví 
a/nebo život dítěte nebo dalších účastníků Aktivity. 

3. Poskytovatel zajišťuje: 

¶ bezpečné a hygienicky odpovídající podmínky při organizaci Aktivity; 

¶ odborně vyškolený personál (instruktoři, trenéři apod.). 



 

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů  

1. Souhlasem s těmito VOP Objednatel vyjadřuje svůj bezpodmínečný souhlas se 
shromážděním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů 
jeho dítěte uvedených v přihlášce Poskytovatelem pro účel stanovený níže. Tento 
souhlas Objednatel uděluje pro všechny údaje obsažené v přihlášce, a to po dobu 
pěti (5) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň Objednatel prohlašuje, že si je vědom 
svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZOOU“).  

2. Objednatel souhlasem s těmito VOP prohlašuje, že veškeré údaje uvedené 
v přihlášce jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

3. V souladu s ustanovením § 5 ZOOU jsou všechny údaje uvedené v přihlášce 
shromažďovány pro účely poskytování služeb a zasílání obchodních sdělení. Údaje 
mohou být Poskytovatelem užity také pro statistické účely a pro vnitřní potřebu 
Poskytovatele. 

4. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté Objednatelem mohou být užity 
pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků 
podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve 
znění pozdějších předpisů, a to do doby, kdy Objednatel jako subjekt údajů přímo a 
účinně zašle Poskytovateli jako správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly 
obchodní informace Poskytovatelem nadále zasílány, maximálně však na dobu pěti 
(5) let. 

VII. Souhlas s uveřejněním fotografií či audio/video záznamů dítěte/dětí  

1. Souhlasem s těmito VOP Objednatel vyjadřuje svůj bezpodmínečný souhlas s: 

¶ pořizováním a uveřejňováním fotografií či audio/video záznamů jeho dítěte na 
webových stránkách www.swankyprazdniny.cz, www.swanky.cz, 
www.youtube.com, www.vimeo.com, sociálních sítích 
www.facebook.com/swankyprazdniny, www.facebook.com/swankyostrava,	  
www.facebook.com/ostravanakoleckach; 

¶ s využitím fotografií či audio/video záznamů jeho dítěte pro účely propagace 
Poskytovatele (tisk, webové stránky, sociální sítě, televizní záznam atd.). 

VIII. Odpovědnost za stav vybavení  

1. Souhlasem s těmito VOP Objednatel jakožto zákonný zástupce přihlášeného dítěte 
prohlašuje, že stav vybavení (inline brusle, skateboard, chrániče zápěstí, loktů, kolen, 
ochranná přilba) dítěte, které je zároveň povinnou výbavou dané Aktivity 
zkontroloval, toto vybavení je plně funkční ve stavu způsobilému jeho obvyklému 
užití a zavazuje se toto vybavení udržovat v tomto stavu po celou dobu konání dané 
Aktivity. 



 

2. Pro vyloučení pochybností se za plně funkční vybavení způsobilé jeho obvyklému 
užití považuje následující stav tohoto vybavení: 

Inline brusle:  

¶ kolečka se protáčí – nedrhnou; 

¶ brzda plní svou funkci – brzdí; 

¶ bota brusle drží bezpečně nohu zejména v oblasti kotníku a nártu; 

¶ velikost a typ brusle odpovídá velikosti nohy a věku dítěte; 

¶ tkaničky a/nebo přezka jdou utáhnout tak, aby dítěti bezpečně držely nohu. 

Skateboard: 

¶ kolečka se protáčí – nedrhnou; 

¶ velikost a typ skateboardu odpovídá velikosti a věku dítěte. 

Chrániče zápěstí, loktů, kolen: 

¶ velikost a typ chráničů odpovídá věku a hmotnosti dítěte;  

¶ chrániče dítěti nezpůsobují otlaky ani jinou bolest. 

Ochranná přilba: 

¶ velikost ochranné přilby odpovídá věku a hmotnosti dítěte;  

¶ přilba disponuje funkčním utažením;  

¶ přilba drží dítěti pevně na hlavě. 

IX. Zodpovědnost za cenné věci 

1. Poskytovatele nedoporučuje, aby si účastnici (děti i dospělí) na Aktivitynosily cenné 
věci jako např. mobilní telefony, tablety, notebooky, hudební přehrávače, knihy, 
hračky apod. (dále jen „Cenné věci“).  

2. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli ztráty či škody způsobené na Cenných věcem 
donesených na dané Aktivity.  

X. Čestné prohlášení 

1. Souhlasem s těmito VOP Objednatel jakožto zákonný zástupce přihlášeného dítěte 
prohlašuje, že: 

¶ jeho dítě netrpí žádnou nemocí (např. srdeční, epilepsií, chronickými bolestmi 
hlavy, astmatem atd.), která by při sportovních aktivitách v rámci poskytování 



 

Služeb mohla dítě jakkoli ohrožovat na jeho zdraví či životě nebo by mohla 
ohrozit zdraví či život třetích osob; a 

¶ je obeznámen s tím, že v rámci poskytování Služeb může dojít v důsledku 
tréninku či nekázně dítěte k pádu, který může dítěti způsobit případné menší 
oděrky či modřiny; a 

¶ bere na vědomí, že inline bruslení a skateboarding je adrenalinový sport a 
v případě přihlášení dítěte na lekce inline kids či skate kids je riziko pádu dítě 
vyšší a dítě si při jeho provozování může způsobit případné zranění jako je 
zlomenina, naraženina, pohmožděnina atd. 

2. Objednatel (dospělý), který se bude sám účastnit dané Aktivity, prohlašuje, že výše 
uvedené prohlášení činí taktéž vůči své osobě. 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto VOP jsou volně ke stažení na webových stránkách www.swanky.cz nebo budou 
Objednateli poskytnuty na základě písemné výzvy zaslané Poskytovateli.  

 

	  


