PRAVIDLA AKCE “Záloha 100 Kč”
1. ORGANIZÁTOR AKCE
Organizátorem akce „Záloha 100 Kč“ (dále jen „akce“) je společnost Radynacestu, s.r.o., se sídlem
Chelčického 531/3, PSČ 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 28659112, DIČ: CZ2865912
(dále jen „organizátor“).

2. MÍSTO A TRVÁNÍ AKCE
Akce je vyhlášena od 1. 11. 2020 pro prvních 200 rezervací na zájezdy pořádané organizátorem (dále
jen „období konání akce“). Akce se vztahuje na rezervace uskutečněné na webu
https://www.radynacestu.cz/, na pobočkách organizátora a u prodejních partnerů organizátora (dále
jen „místa konání akce“).

3. ÚČAST V AKCI
a) Akce se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen „účastník“). Účastníkem se stane
osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě, která ve stanovené době a na
místě konání akce uskuteční rezervaci zájezdu pořádaného organizátorem a půjde o 1. až
200. rezervaci od data vyhlášení akce (dále jen „účastník“).
b) Akce se nemohou zúčastnit fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k
organizátorovi a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých ve
smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. PODMÍNKY AKCE
a) rezervace přijaté v období konání akce
Pro rezervace provedené a přijaté v období konání akce platí tyto zvýhodněné
podmínky:
●

●
●

záloha 100 Kč na osobu splatná do 3 pracovních dnů od obdržení kalkulace
(pokud se zájezd koná za méně než 4 měsíce od rezervace, je třeba uhradit 50 %
z celkové částky)
doplatek do 50 % – splatný 4 měsíce před odjezdem
doplatek 50 % – splatný měsíc před odjezdem (pokud si zájezd objednáváte
méně než měsíc před odjezdem, je nutné uhradit celou částku najednou)

Tyto zvýhodněné podmínky budou využitelné pro účastníky akce v období jejího
konání, které je specifikováno v bodě 2 těchto Pravidel.

b) rezervace přijaté před obdobím konání akce
Pro rezervace provedené a přijaté před konáním platí původní podmínky:
●
●
●

záloha 25 % splatná do 3 pracovních dnů od obdržení kalkulace (pokud se zájezd
koná za méně než 4 měsíce od rezervace, je třeba uhradit 50 % z celkové částky)
doplatek 25 % – splatný 4 měsíce před odjezdem
doplatek 50 % – splatný měsíc před odjezdem (pokud si zájezd objednáváte méně
než měsíc před odjezdem, je nutné uhradit celou částku najednou)

Tyto podmínky platí pro rezervace přijaté před 1. 11. 2020, tj. před zahájením konání
akce.
c) Účastník akce je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu svou rezervaci stornovat a
od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí
být doručeno organizátorovi. Za den účinnosti odstoupení se považuje den, kdy bylo
odstoupení doručeno do sídla organizátora. Tento den je prvním dnem započítávaným do dnů
rozhodných pro výpočet storno poplatku.
V případě odstoupení od smlouvy bez zákonných důvodů je účastník akce povinen uhradit
storno poplatek takto:
● při odstoupení 120 dní a více před zahájením zájezdu: 100 Kč na osobu, tj. výše
uhrazené zálohy stanovená podmínkami této akce
● při odstoupení 31 dní až 119 dní před zahájením zájezdu: 50 % z ceny zájezdu
● při odstoupení 30 dní a méně před zahájením zájezdu: 100 % z ceny zájezdu
Účastník akce, který uzavřel smlouvu i za jiné cestující, je povinen hradit také storno poplatky,
které vzniknou v souvislosti s odstoupením od smlouvy a týkají se některé z osob uvedené ve
smlouvě o zájezdu jako cestující.

5. OSOBNÍ ÚDAJE
Poskytování osobních údajů účastníkem akce se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami
organizátora.

6. DALŠÍ PODMÍNKY
a) Organizátor si vyhrazuje právo akci v jejím průběhu zrušit, případně upravit její pravidla a
podmínky, a to bez udání důvodu a stanovení náhrady.
b) Organizátor si vyhrazuje právo, po vyčerpání období konání, akci ukončit nebo ji prodloužit.
c) Ostatní podmínky v těchto pravidlech neuvedené se řídí platnými Všeobecnými obchodními
podmínkami organizátora.
d) Účast v akci je dobrovolná.

V Ostravě dne 1. 11. 2020

Martin Šimek, jednatel Radynacestu, s.r.o.

