
Organizační a platební podmínky 

 

1. Těmito podmínkami se řídí veškeré přihlášky psů na závody organizované klubem Český pes 

(dále jen „Akce“), které dle propozic vyžadují platbu za přihlášeného psa předem. Každá akce 

obsahuje pokyny k účasti a přihlášení formou propozic na stránkách www.ceskypes.cz  

Přihlášením na Akci vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se jimi řídit. 

2. Sdružení Český pes o.s. je nezisková organizace s činností organizací na podporu rekreační a 

zájmové činnosti s identifikačním číslem 26572176, se sídlem Řezáčova 18, Brno 624 00.  

Další kontakty naleznete na webových stránkách – Kontakty.  

3. Účastník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla a řády 

stanovené pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit své psy veterinární přejímce dle 

platné legislativy.  

4. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání 

v souladu s řády, jimiž se daná Akce řídí. Odesláním přihlášky bere účastník toto právo 

pořadatele na vědomí.  

 

Přihlášení na akci 

5. Postup přihlášení na Akci je popsán na webových stránkách www.ceskypes.cz u dané Akce 

(dále jen „Propozice akce“). Jsou zde rovněž definovány druhy a výše plateb účtovaných za 

jednotlivou přihlášku, případné slevy a možnosti platby.  

6. Po odeslání přihlášky lze odstoupit od účasti bez udání důvodu pouze dle podmínek 

uvedených v Propozicích akce a to do zveřejněného data (dále jen „Uzávěrka“). Po tomto 

datu nelze při neúčasti nárokovat uhrazení Akce. Odesláním přihlášky a jejím uhrazením bere 

účastník tyto podmínky na vědomí.  

7. Způsob přihlášení na Akci a uhrazení poplatku 

7.1 Přihlášení je možné online na stránkách prezentované Akce kompletním vyplněním 

přihlašovacího formuláře. Nekompletní přihlášky nemohou být akceptovány. Přihlásit se 

mohou pouze účastníci splňující podmínky stanovené v Propozicích akce. Pořadatel má 

právo nepřijmout přihlášku od osob, jež porušily pravidla stanovené pořadatelem na 

dříve pořádaných akcích.  

7.2  Za přihlášky provedené prostřednictvím třetí osoby pořadatel neručí. 

 

Platba za akci 

8. Podmínky platby jsou uvedeny v Propozicích dané akce. Platba je možná převodem na 

uvedený účet a to v českých korunách či eurech. Zahraniční účastníci mohou využít platbu 

kartou prostřednictvím platební brány. Platba je možná pouze předem dle uvedených 

pokynů. 

9. Ceny zahrnují konečnou cenu za přihlášku, včetně poplatků s výjimkou poštovních poplatků. 

10. Zaplacení přihlášky je potvrzeno registrovaným účastníkům v seznamu přihlášek akce.  

 

  

http://www.ceskypes.cz/
http://www.ceskypes.cz/


Reklamační řád a stornovací podmínky 

11. Veškeré reklamace přihlášek se řídí těmito podmínkami. 

12. Zaplacené přihlášky se po datu uzávěrky nevrací a propadá pořadateli na uhrazení nákladů 

spojených s přípravou a pořádáním akce.  

13. Zaplacené přihlášky je možné vyměnit pouze se souhlasem pořadatele. 

14. V případě zrušení Akce bude účastník informován na emailový kontakt uvedený v přihlášce.  

15. V případě zrušení Akce bude účastníkovi vyplaceno vstupné pouze do výše prostředků 

zbylých po odečtení nákladů na plánovanou Akci. Pořadatel může nabídnou kompenzaci 

jiným termínem Akce.  

16. Vrácení vstupného bude prostřednictvím bankovního převodu či hotově po individuální 

domluvě s účastníky. 

17. Součástí vráceného vstupného nejsou částky spojené s poplatky provedené platby.  

18. Veškeré reklamace je třeba doručit bez odkladu na e-mailovou adresu pořadatele či 

doporučeně na adresu sdružení.  

19. Není možné reklamovat nepřijaté přihlášky pořadatelem, pokud jsou v rozporu 

s podmínkami. 

 

Ochrana osobních údajů 

20. Sdružení Český pes o.s. shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě 

poskytne účastník při zasláním přihlášky. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě účastníka, na základě kterých jej lze přímo 

nebo nepřímo identifikovat. Sdružení Český pes o.s. osobní údaje shromažďuje a využívá 

pouze k identifikaci, kontaktu a případnému vystavení dosažených titulů. Pořadatel osobní 

údaje neposkytuje jiným než nadřazeným organizacím dle pravidel pořádané akce.  

21. Poskytnutím osobních dat přihlášením na webu www.ceskypes.cz dává účastník souhlas se 

zpracováním osobních údajů popsaným výše.  

 

22. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto podmínky a reklamační řád aktualizovat 
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