
Provozovatel: IMOBA, a.s., se sídlem v Praze 4 , Pyšelská 2327/2, IČ: 26124459 DIČ: CZ26124459, č. ú.: 1139403108/8150 HSBC Bank Praha Společnost je zapsána   

v obchodním rejstříku vedeném městským  soudem v Praze,  oddíl B, vložka 6203

Říčanská 118, 252 43 Průhonice              +420 267 310 506              info@sokolovnapruhonice.cz              www.sokolovnapruhonice.cz

TUTO SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ (dále jen „smlouva“) uzavřely níže uvedeného dne následující 
smluvní strany:

1)  Poskytovatel: IMOBA, a.s.,  IČO:  26124459, adresa  sídla: Pyšelská  2327/2, Chodov, 149  00  Praha  4, zapsaná v obchodním rejstříku 
pod sp. zn. B 6203/MSPH, č. ÚČtu: 1139403108 / 8150, HSBC Bank Praha (dále jen „poskytovatel“)

2)  Objednatel (zákonný zástupce účastníka):

Jméno, příjmení, titul: ...................................................................................................................................................................................................

Datum narození: ............................................................................................................................................................................................................

Adresa bydliště

Ulice, č. p., PSČ, obec: .................................................................................................................................................................................................

Telefonní kontakt: .........................................................................................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................................................................................

Účastník:

Jméno, příjmení: ............................................................................................................................................................................................................

Datum narození: ............................................................................................................................................................................................................

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:
Poskytovatel se zavazuje zajistit pro účastníka letní příměstský tenisový tábor (dále jen „tábor“) a účastník se zavazuje mu za to zaplatit 
cenu.

Povinnosti objednatele:
•  Vyplnit tuto smlouvu a doručit či odevzdat na recepci Sokolovny Průhonice, Říčanská 118, 252 43 Průhonice.
•  Zaplatit cenu za tábor, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou, na recepci Sokolovny Průhonice, Říčanská 118, 252 43 Průhonice 

a to před začátkem tábora.
•  Zabezpečit, aby se účastník dostavoval na tenisový tábor ráno v 9:00 hod. a zajistit vyzvednutí účastníka v místě konání tábora v 

15:00 hod., mimo tento časový úsek nebude pro děti zajištěn dozor.
•  Objednatel plně odpovídá za zdravotní stav účastníka v době jeho předání poskytovateli. Objednatel prohlašuje, že účastník je plně 

způsobilý účastnit se tábora, a že jeho zdravotní stav a kondice po celou dobu konání tábora odpovídají stavu nezbytnému k účasti 
na táboře. Poskytovatel neodpovídá za újmu na zdraví či majetku způsobenou tímto nepravdivým prohlášením.

Základní doporučené vybavení účastníka:
Opalovací krém, sluneční brýle, pokrývka hlavy, náhradní oblečení (při zmoknutí), sálová obuv a léky s rozpisem dávkování.

Místo konání:
Místem konání tábora je areál Sokolovny Průhonice na adrese Říčanská 118, 252 43 Průhonice.
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Termín konání tábora:

Termín:  Cena:

Cena:
6 290 Kč vč. DPH za týden a 1 dítě
Cena zahrnuje: stravu (2× svačina, 1× oběd), pitný režim, služby trenérů a lektora, pronájem kurtů a mnoho dalších.
 
Podmínky odhlášení účastníka a storno poplatky:
Objednatel má právo kdykoliv před začátkem tábora účastníka odhlásit. Odhlášení dítěte se provádí písemně na adresu poskytovatele 
nebo mailem na adresu info@sokolovnapruhonice.cz

Poskytovatel si vyhrazuje při nenaplnění minimální kapacity tábor zrušit. Poskytovatel o zrušení tábora vyrozumí objednatele 
nejpozději 7 dní před jeho konáním. Zaplacená cena bude vrácena do 30 dnů ode dne zrušení tábora.

Covid-19: V případě nemožnosti pořádat příměstský tábor z důvodů nepříznivé pandemické situace bude celá platba za účast na 
příměstském táboře vrácená bez storno poplatků do 30 dnů ode dne začátku turnusu.

V Průhonicích dne ........................................................................................................................................................................................................
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Objednatel
(zákonný zástupce účastníka)

IMOBA, a.s.
David Hanuš, na základě plné moci


