
Obchodní podmínky spolku

Swim Masters Zlín, z. s.
Lazy IV 3875, 760 01 Zlín
IČ: 26569736

pro registraci na závody v plavání Masters a pro objednávání souvisejících
služeb prostřednictvím on-line registračního systému umístěného na adrese
http://zlinskavlna.cz/

Plavecké závody se konají dle propozic umístěných na adrese
http://zlinskavlna.cz/

Termín pro ukončení celé registrace je pondělí, 9. 9. 2019 v 22:00

1. Úvodní ustanovení
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti jednotlivých plaveckých
klubů, které se registrují na plavecké závody Masters, na straně jedné,
a Swim Masters Zlín, z. s. na straně druhé.

Znění obchodních podmínek může Swim Masters Zlín, z. s. měnit či doplňovat.
Tímto ustanovením nejsou dotčena žádná vzniklá práva a povinnosti.

2. Registrace klubu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Po registraci klubu na hlavní stránce registračního systému vznikne
každému klubu přístup do registračeního systému. V tomto uživatelském
rozhraní může klub:

- registrovat své členy a členky
- jednotlivé členy přihlašovat k jednotlivým disciplínám
- registrovat a přihlašovat štafety
- objednávat vstupenky na večírek

Při registraci musí klub uvést pravdivě tyto údaje: název klubu,
funkční e-mailovou adresu, konktaktní adresu klubu a heslo, kterým
bude chráněn přístup klubu do registračního systému.

Klub není oprávněn umožnit využívání uživatelského rozhraní třetím osobám.

3. Objednávka
~~~~~~~~~~~~~
Webové rozhraní registračního systému obsahuje informace o objednaných
položkách, o členech klubu, individuálních a štafetových přihláškách, a to
včetně cen za jednotlivé položky a starty.

Položky, které nejsou zaplacené, jsou označeny symbolem červené platební
karty, již zaplacené položky jsou označeny symbolem zelené platební karty.

Pro objednání jednotlivých položek je nutné celou objednávku zaplatit,
a to prostřednictvím tlačítka "ZAPLATIT" v příslušné sekci uživatelského
rozhraní.

Položky, které nebudou zaplaceny do termínu ukončení registrace, nebudou
brány v potaz.

4. Platba
~~~~~~~~~
Platba za objednané položky probíhá prostřednictvím on-line platebního
systému. Platební úkon zahájí klub kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT"
v příslušné sekci uživatelského rozhraní.

Celý platební úkon probíhá prostřednictvím internetové platební



brány, která může být umístěna na webových stránkách zprostředkovatele.

Není-li platební úkon od jeho zahájení realizován do 10 minut, bude platba
označena jako neprovedená.

Po úspěšném dokončení platby budou všechny dosud nezaplacené položky
označeny jako zaplacené.

5. Změny v již zaplacených položkách
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Klub může i po zaplacení měnit počty a parametry již objednaných položek.
V případě, že po úpravě dojde ke snížení již zaplacené ceny, může klub
použít vzniklý rozdíl na úhradu nové objednávky.

6. Vrácení peněz
~~~~~~~~~~~~~~~~
V případě, že klubu vznikl přeplatek (např. zrušením již zaplacené položky),
může požádat o jeho vrácení písemně ředitele závodu (je uveden
v propozicích závodu), nejpozději však v den zahájení závodu (28. 4. 2017).

V případě, že klub bude požadovat vrácení peněz i z jakéhokoliv jiného důvodu,
musí předat žádost řediteli závodu.

O vrácení peněz rozhoduje pouze ředitel závodu. Proti jeho rozhodnutí
se nelze odvolat.

V případě, že ředitel závodu povolí vrácení peněz, budou peníze vráceny
na bankovní účet, který klub uvede ve své žádosti, do 14 dnů od pořádání
závodu. Vratná částka bude snížena o manipulační poplatek ve výši 100,- Kč.
V případě, že bankovní účet klubu je veden v jiné měně nebo v zahraniční
bance, bude poplatek navýšen o další nákaldy, které platbou vzniknou na
straně Swim Masters Zlín, z. s.

7. Daňový doklad
~~~~~~~~~~~~~~~~
Swim Masters Zlín, z. s. vystaví daňový doklad klubu za všechny jeho
objednávky souhrnně do tří dnů od ukončení registrace. Daňový doklad
bude k dispozici ke stažení v elektronické podobě v registračním systému
a také bude zaslán na e-mailovou adresu klubu, která byla uvedena při
registraci.

Swim Masters Zlín, z. s. není plátcem DPH.

8. Ochrana osobních údajů
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ochrana osobních údajů klubu a jeho členů je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Klub souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů svých členů: jméno a
příjmení, pohlaví, rok narození.

Klub souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: název, e-mail, adresa.

Klub bere na vědomí, že je povinen tyto údaje uvádět správně a pravdivě
a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Swim Masters Zlín, z. s.
o změně v těchto údajích.

Zpracováním osobních údajů klubu a jeho členů může Swim Masters Zlín, z. s.
pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány
po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo
v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Klub souhlasí se zasíláním informací nebo obchodních sdělení souvisejících
s plaveckými závody na elektronickou adresu klubu.

Klub souhlasí s ukládáním tzv. cookies na počítače, ze kterých je
přistupováno na registrační systém.

Ve Zlíně, 1. 8. 2019


