Všeobecné podmínky smlouvy
o účasti na akci nebo programu pořádaném FunActivity.cz

Všeobecné podmínky FunActivity.cz jsou platné pro všechny akce a programy pořádané
FunActivity.cz, Jakub Rucký, Rezlerova 275, Praha 10, PSČ: 109 00, IČ: 74910191
(dále jen „Podmínky“).
Všeobecné smluvní podmínky FunActivity.cz tvoří nedílnou součást závazné objednávky na akci nebo
programu, pořádaném FunActivity.cz.
I.
Účastníci smluvního vztahu
1.1. Účastníci smluvního vztahu (dále jen „Účastníci“) jsou:
FunActivity.cz, Jakub Rucký, Rezlerova 275, Praha 10, PSČ: 109 00, IČ: 74910191 (dále jen
„Zhotovitel“)
a
objednavatel akce, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen „Objednavatel“).
1.2. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při objednání a účasti na akcích
pořádaných Zhotovitelem.
II.
Vznik smluvního vztahu
2.1. Smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Objednavatelem vzniká zasláním řádně vyplněné a
podepsané Závazné objednávky na akci nebo program pořádaný FunActivity.cz Objednavatelem (dále
jen „Závazná objednávka“).
2.2. Odesláním Závazné objednávky Zhotoviteli Objednavatel stvrzuje, že je mu znám plný obsah
Podmínek a souhlasí s ním. Převzetím Závazné objednávky se Organizátor zavazuje zabezpečit
Objednavateli služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami
v Závazné objednávce.

III.
Práva a povinnosti Zhotovitele akce
3.1. Zhotovitel je povinen zejména:
a) řádně a kvalitně poskytnout sjednané služby v průběhu akce,
b) na místě řešit připomínky, reklamace a stížnosti Objednavatele,
c) v případě překážek na své straně, které mu nedovolí akci uskutečnit ve sjednaném rozsahu, slevit
ze svých finančních požadavků,
d) přijmout zrušení akce ze strany Objednavatele, pokud je mu sdělena nejpozději dva měsíce před
konáním akce,
e) přijmout zrušení akce ze strany Objednavatele, později než dva měsíce před konáním akce spolu
s úhradou 50% ze smluvené částky uvedené v Závazné objednávce.
IV.
Práva a povinnosti Objednavatele
4.1. K základním právům Objednavatele patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
b) právo vyžadovat od Zhotovitele informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se
dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,
d) právo kdykoli odstoupit od smlouvy,
e) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech akcí, které jsou obsahem Závazné objednávky
příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami,
f) právo na poskytnutí, nejpozději 7 dnů před zahájením akce, dalších podrobných informací o všech
skutečnostech, které jsou pro Objednavatele důležité a které jsou Zhotoviteli známy.
4.2. K základním povinnostem Objednavatele patří, zejména:
a) poskytnout Zhotoviteli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb,
především pravdivě a úplně uvádět Zhotovitelem požadované údaje v Závazné objednávce, dále
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zejména zajistit parkovací místo pro vůz, vpustit jej včas do objektů, zajistit přípojku k elektrice,
informovat jej o případném časovém posunu apod.,
b) nést odpovědnost za chování všech osob účastnících se akce a zajistit průběh akce bez vyrušování,
d) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních účastníků,
dodavatelů služeb nebo Zhotovitele a uhradit případnou škodu, kterou způsobili.
V.
Odstoupení od smlouvy
5.1. Odstoupení ze strany Účastníků akce je možné:
a) kdykoli a bez udání důvodu, nejpozději však dva měsíce před konáním akce, a tuto skutečnost
neprodleně oznámit Účastníkům.
b) později jak dva měsíce před konáním akce a tuto skutečnost neprodlené oznámit Účastníkům;
v takovém případě je Účastník povinen uhradit ostatním Účastníkům 50% ze smluvené částky
uvedené v Závazné objednávce.
VI.
Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Závazné objednávky a odesláním řádně vyplněné Závazné
objednávky Objednavatelem se Účastníci zavazují tyto Podmínky dodržet.
6.2. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 2.2011.
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