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1) Organizátorem a pořadatelem zájezdů a výletů je Odborová organizace PILA Ptení, 

Ptenský Dvorek 100, 798 43 Ptení. IČ: 050 10 284. 

2) Odborová organizace pořádá zájezdy a výlety na své náklady a riziko. 

3) Odborová organizace nenese zodpovědnost za škodu vzniklou účastníkem zájezdu a 

výletu, která vznikne třetí osobě. 

4) Účast na zájezdu a výletě je podmíněna úhradou účastnického poplatku, který je vybírán 

ihned a pouze v hotovosti při přihlášení, ve výši a osobě uvedené v Pozvánce. 

5) Přihlášení na zájezd a výlet není možné formou rezervace. 

6) Přihlašování na zájezdy a výlety se vždy řídí pokyny v Pozvánce, která je v předstihu 

vyvěšena na odborové nástěnce a zveřejněna na webu Odborové organizace na 

www.odborypilapteni.cz 

7) Přednostní právo k účasti na zájezdu a výletě má vždy člen Odborové organizace a jeho 

přímí rodinní příslušníci, tj. manžel/manželka, druh/družka, partner/partnerka, vlastní 

dítě/děti. 

8) Ostatní zájemci, tj. širší příbuzní, přátelé a známí jsou vždy uváděni při přihlašování pouze 

jako náhradníci a jejich účast na zájezdě a výletě je možná pouze v případě volného místa 

kapacity určené pro každý zájezd a výlet. 

9) Odborová organizace nenese zodpovědnost v případě, že přihlášený účastník musí na 

základě rozhodnutí zaměstnavatele nastoupit v době konání zájezdu a výletu na pracovní 

směnu či přesčas a z tohoto důvodu se nemůže zúčastnit zájezdu a výletu. 

10) Odborová organizace stanovuje tyto storno poplatky: 

 V případě zajištění zástupu za odhlášeného účastníka 0% 

 V případě nemoci či jiné prokazatelné indispozice 0% 

 V případě zrušení zájezdu a výletu ze strany Odborové organizace 0% 

 V případě, že z rozhodnutí zaměstnavatele musí nastoupit na směnu v době konání 

zájezdu 0% 

 V případě jiných důvodů 100% 

11) Výbor Odborové organizace si vyhrazuje právo ke změně termínu a programu ohlášeného 

zájezdu a výletu. 

 

 

Ve Ptení dne 29. 6. 2016 
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