
Všeobecné podmienky účasti na 

Lezeckom krúžku / tréningu  

v Lezeckej hale BOULDER v Lanovom centre OUTDOOR Park Prešov.  
  

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z. z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení 
neskorších zmien a doplnkov.  

  
Zmluvný vzťah  

 

1. Zmluvný vzťah medzi občianskym združením Skalná Hrana (ďalej len poskytovateľ) a 

objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká 

prijatím vyplnenej, podpísanej Záväznej prihlášky (ďalej len prihláška) 

objednávateľom, jej potvrdením poskytovateľom a preukázaním dokladu o zaplatení 

100% zálohy ceny objednávateľom. Ak nezašle objednávateľ záväznú prihlášku 

poštou, alebo elektronickou poštou (formou scanu) na nižšie uvedenú adresu a 

nezaplatí zálohu do 10 dní odo dňa telefonickej, elektronickej alebo písomnej (e-mail) 

rezervácie, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi. Ak v dobe 

rezervácie do začiatku krúžku/tréningu (ďalej iba krúžok) zostáva menej ako 10 dní, je 

možné krúžok uhradiť pri prvej hodine.  

 

2. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa na lezecký krúžok, môžu uhradiť poukaz na 

krúžok v hotovosti priamo v areáli Lanového centra OUTDOORPARK, Tomášiková 60, 

080 01 Prešov  

 

3. Deti na krúžok možno prihlásiť po dohode na +421 918 955 102, alebo e-mailom 

kruzkyboulder@outdoorpark.sk i v priebehu trvania krúžkov.  

  
Nástup detí na krúžok  

  
1. Pri nástupe na krúžok si deti prinesú: kópiu dokladu o úhrade poukazu na krúžok. Ak 

dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na krúžok a lieky odovzdať 

vedúcemu krúžkov.  

 

2.   Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená písomne, resp. 

telefonicky.  

 

3.    Príchod dieťaťa na krúžok je vždy s časovou rezervou 10-15 minút (ak nie je 

dohodnuté inak).  

4.    Vyzdvihnutie detí z krúžku je vždy najneskôr 15 minút po skončení krúžku (ak 

nie je dohodnuté inak). Z bezpečnostných dôvodov je nutné, aby deti po skončení krúžku 

opustili priestory lezeckej haly. Prevádzkovateľ steny ani inštruktor nie je zodpovedný za 

úrazy vzniknuté v dôsledku nerešpektovania tohto pravidla.   



Povinnosti a práva objednávateľa  
  

1. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve.  

 

2. Drahé veci, oblečenie, zlaté retiazky, mobilné telefóny, fotoaparáty, mp3-ky, elektronické hry 

neodporúčame dávať deťom na krúžok. Za ich stratu poskytovateľ nezodpovedá. Drahšie veci 

je nutné uschovať u vedúceho.  

 

3. Keďže v detských lezeckých krúžkoch ide o organizovanú činnosť, všetci účastníci sa musia 

podriadiť spoločnému programu a prevádzkovému poriadku lezeckej steny. V prípade 

nerešpektovania vedúcich a iného porušenia poriadku lezeckých krúžkov musí dieťa bez 

nároku na vrátenie úhrady účasť ukončiť.  

 

4. Rodičia nemôžu zasahovať do priebehu lezeckých krúžkov. Konzultácie sú možné po 

ukončení. V záujme dobrého priebehu krúžkov rodičov žiadame, aby sa nezdržovali v 

priestoroch lezeckej haly, ale využili priestory kaviarne.  

  

Povinnosti a práva poskytovateľa  
  

1. Poskytovateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o 

účasti na krúžku a v informáciách o lezeckom krúžku.  

 

2. Ak je poskytovateľ nútený v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení termínu 

krúžku zmeniť podmienky alebo zrušiť krúžok, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak 

objednávateľ so zmenou nesúhlasí, poskytovateľ mu vráti alikvotnú časť. Zmena zmluvy sa 

môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení krúžku z dôvodu neobsadenia, musí byť 

objednávateľ informovaný do 7 dní pred začatím.  

  
Poistenie  

  
1. Poistenie je zahrnuté v cene krúžku. Každý účastník je poistený cez poistenie, ktoré je 

sprostredkované poskytovateľom. Poskytovateľ ani jeho pracovníci a vedúci nezodpovedajú 

za vreckové, ani osobné veci detí (oblečenie, obuv, mobilné telefóny,...). Nie sú povinní riešiť 

ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie.  

  
Odstúpenie od zmluvy  

  

1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. 

Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do Lanového centra 

Outdoorpark.  

  



 

Storno podmienky  
  

1. V prípade stornovania v priebehu krúžkov účtujeme poplatok 50% zo zostávajúcej sumy do 

konca krúžkov. Ak dieťa nemôže nastúpiť na krúžok, môžete si túto lekciu presunúť na iný 

deň, ak to oznámite do 9:00 v daný deň. Hodiny sa neprenášajú do iných období trvania 

krúžkov.  

 

Záverečné ustanovenia  
  

1. Tieto podmienky účasti platia od 01.08.2016 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej 

prihlášky dieťaťa na lezecký krúžok.  

  

Reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po ukončení krúžku.  

  

Lanové centrum OUTDOOR Park, Tomášikova 60, 080 01 Prešov  


