
Obchodní podmínky pro zájmovou činnost 

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a účastníka (dále 
jen „Děti“) a jejich zákonných zástupců (dále jen „Rodiče“). Veškeré smluvní vztahy jsou 
uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a těmito podmínkami. 

 

II. POSKYTOVATEL (dále také “Gabriela Burdychová”) 

Mgr. Gabriela Burdychová,  

identifikační číslo 075 25 320,  

se sídlem Brno, Veveří, Sušilova 770/5, PSČ 602 00 

 

III. SLUŽBY 

Kroužky, tábory, vzdělávací pobyty a podobné aktivity pro děti a mládež obdobné 
zájmovému vzdělávání (dále také “Aktivity”). 

 

IV.VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

Smluvní vztah vzniká odesláním přihlášky poskytovateli. Podáním přihlášky Rodiče vyjadřují 
souhlas s Obchodními podmínkami a přihláška je závazná (tím není vyloučeno ustanovení 
článku VI). 

 

V. ZPŮSOB ÚHRADY 

Rodič provede úhradu za služby v termínu stanoveném pro danou Aktivitu Poskytovatelem, 
ale ne později než do termínu stanoveném Poskytovatelem, a to převodem na účet 
Poskytovatele. Při nezaplacení může Poskytovatel od smlouvy odstoupit a v takovém případě 
se smluvní vztah ruší od samého začátku.  

 

VI. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ DÍTĚTE 

V případě nemožnosti Dítěte účastnit se již probíhající Aktivity, nevzniká nárok na vrácení 
celé uhrazené částky. Poskytovatel se bude snažit poskytnout přiměřenou náhradu 
(vrácením části zaplacené ceny) v případě dlouhodobých zdravotních problémů Dítěte a v 
dalších výjimečných případech. 

U kroužků a táborů, které dosud nezačaly, vrátí Poskytovatel 100% uhrazené částky při 
písemném odhlášení zaslaném na e-mail tu@tutulu.cz , nejdéle týden před začátkem 
Aktivity. 

mailto:tu@tutulu.cz


 

VII. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE  

Poskytovatel může stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne 
této hranice, je Poskytovatel oprávněn aktivitu zrušit. Smluvní vztah končí ke dni zrušení 
aktivity. Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti 
neprodleně informuje Děti a Rodiče.  

 

VIII. DODÁNÍ SLUŽBY 

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v 
podmínkách (propozice, leták, projekt, webová stránka apod.). 

 

X. VYŠŠÍ MOC 

V případě zásahu vyšší moci nemá Poskytovatel vůči Dětem a Rodičům žádné povinnosti ani 
závazky. Za vyšší moc se považují také omezení činnosti dané změnou legislativy, platnými 
vládními nařízeními a vyhláškami hygienických stanic.  

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby. Změnu Obchodních podmínek 
lze uskutečnit pouze písemnou formou. 

  

Tyto podmínky jsou platné od 26. července 2022. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit 
VOP bez předchozího upozornění. 

Brno, 26. července 2022 

 


