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1. Úvodní ustanovení
1.1.Tyto VOP upravují vzájemná práva 
a povinnosti mezi 3E a osobou, která 
má zájem o výuku či účast v níže 
definovaných aktivitách (dále jen 
„klient“), případně osobou, která má 
zájem o výuku či účast svých žáků, 
studentů či zaměstnanců (dále jen 
“účastníci”) Tyto VOP upravují 
vzájemná práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy mezi 3E a klientem, které 
souvisí s účastí klienta či třetích osob 
spojených s účastníkem v dané aktivitě. 
1.2. Aktivitou se pro účely těchto VOP 
rozumí jakákoliv sportovní aktivita, 
výuka, kurz, teambuildingová aktivita či 
jiná aktivita určená pro volný čas klientů 
či účastníků, nabízená či organizovaná 
3E (dále jen „aktivita“).  
Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou 
součástí každé smlouvy uzavřené mezi 
klientem a 3E, na základě které se 3E 
zavazuje poskytnout služby týkající se 
aktivity či zprostředkovat klientovi nebo 
účastníkům účast na vybrané aktivitě - 
(dále jen „smlouva o aktivitě“). Tyto 
VOP jsou součástí veškerých smluv o 
aktivitě bez ohledu na způsob uzavření 
(písemně, ústně, prostřednictvím 
webové stránky, emailem), je-li na tuto 
skutečnost klient při uzavírání smlouvy 
o aktivitě upozorněn. 
1.3. Je-li aktivita sjednána pro účastníky,  
klient má v takovém případě povinnost 
podrobně seznámit jím přihlášené 
osoby s podmínkami těchto VOP a 
dalšími pokyny 3E týkající se aktivit. 
1.4. Práva a povinnosti týkající se 
smlouvy o aktivitě jsou dány zejména 
těmito VOP. Práva a povinnosti lze 
sjednat odchylně od ustanovení těchto 
VOP pouze, jsou-li výslovně zmíněna ve 
smlouvě o aktivitě. Odchylná ujednání 
ve smlouvě o aktivitě mají přednost 
před ustanoveními těchto VOP. 
1.5. Znění VOP může 3E libovolně 
měnit či doplňovat; tím nejsou dotčena 
práva a povinnosti vzniklá po dobu 
účinnosti předchozího znění VOP. 3E 
je povinna aktuální znění VOP 

pravidelně zveřejňovat na svých 
webových stránkách. 
1.6. Právní vztah mezi 3E a klientem se 
dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“). 
1.7. Uzavřením smlouvy o aktivitě klient 
stvrzuje, že je mu dostatečně znám jeho 
zdravotní stav, přičemž tento zdravotní 
stav mu ani částečně nebrání v účasti na 
vybrané aktivitě. V případě uzavření 
smlouvy o aktivitě, kterou sjednává 
klient pro účastníky, je klient povinen 
zajistit od každého účastníka písemné 
prohlášení, kterým účastník stvrdí, že je 
mu dostatečně znám její zdravotní stav 
a že jí zdravotní stav ani částečně 
nebrání v účasti na vybrané aktivitě. 
Nebude-li takové prohlášení za 
účastníka předloženo, nemůže se taková 
osoba vybrané aktivity účastnit. 

2. Sdělení před 
uzavřením smlouvy
2.1. 3E sděluje, že: 
a) poskytovatelem aktivit je 3E 
Outdoors, spol. s.r.o., se sídlem 
Inocencova 18, Vimperk, 38501, 
identifikační číslo: 03615014 a kontaktní 
údaje jsou miska@3eoutdoors.com 
telefon +420 739 232 639; 
b) za uzavření smlouvy na dálku přes 
webové stránky si 3E neúčtuje žádné 
poplatky; 
c) ceny aktivit jsou na webových 
stránkách uváděny pro privátní klienty; 
ceny aktivit pro školy či jiné zájemce o 
aktivitu dle potřeb zájemce jsou 
sjednávány individuálně na základě 
konkrétních požadavků klienta; cena 
aktivity uvedená na webových 
stránkách platí pro privátní klienty a 
pokud není na webových stránkách 
uvedeno jinak je cenou konečnou včetně 
veškerých poplatků stanovených 
zákonem; poskytovatel 3E aktivit je 
plátcem DPH. 
d) dojde-li k uzavření smlouvy o aktivitě 
na dálku prostřednictvím webových 

stránek a e-mailu a je-li klient 
spotřebitel, má právo od smlouvy o 
aktivitě odstoupit do 14 dnů od 
uzavření smlouvy, za předpokladu, že 
nedošlo k rezervaci konkrétního 
termínu či k zahájení účasti na aktivitě. 
Dojde-li k rezervaci konkrétního 
termínu, či zahájení aktivit, nemá klient 
právo od smlouvy odstoupit s ohledem 
na skutečnost, že se jedná o smlouvy na 
využití volného času klienta, které jsou 
poskytovány v určeném termínu (viz. § 
1837 písm. j) Občanského zákoníku). 
e) 3E není ve vztahu ke klientům vázán 
žádnými kodexy chování ve smyslu 
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) 
Občanského zákoníku. 
2.2. Počet účastníků je možné navýšit 
do okamžiku než dojde k zahájení 
aktivity. Pokud by se počet účastníků 
potvrzený na formuláři smlouvy změnil, 
musí klient 3E písemně nebo emailem 
bez zbytečného odkladu uvědomit. 
Toto navýšení počtu účastníků musí být 
účastníkovi písemně potvrzeno ze 
strany 3E. Účastník bere na vědomí, že 
spolu s cenou aktivity za přidané 
účastníky uhradí také dodatečné 
náklady nebo poplatky, které 3E v 
souvislosti touto změnou 
prokazatelně vzniknou. 

3. Uzavření smlouvy
3.1. Smlouva o aktivitě je uzavírána mezi 
3E a klientem buď písemně nebo 
elektronicky prostřednictvím webové 
stránky, kde klient vyplní formulář 
smlouvy a vyplněnou zašle v listinné 
podobě na adresu 3E.  
3.2. Prostřednictvím formuláře smlouvy 
na webových stránkách 3E uzavírá 
klient smlouvu o aktivitě tak, že na 
webové stránce 3E vybere požadovanou 
aktivitu, vyplní všechny požadované 
údaje, potvrdí závaznost těchto VOP a 
vyplněný formulář smlouvy se svým 
podpisem zašle v listinné podobě na 
adresu 3E. Klient bere odesláním na 
vědomí, že je povinen uhradit cenu za 
aktivitu a že účast na aktivitě je možná 
až po plném zaplacení její ceny. Po 
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úhradě zálohy/ceny za aktivitu 3E zašle 
klientovi potvrzenou smlouvu, dnem 
potvrzení smlouvy o aktivitě ze strany 
3E je smlouva uzavřena. Údaje uvedené 
ve formuláři smlouvy doručeném 3E 
považuje 3E za správné.  
3.3. V případě, že klient žádá sestavit 
smlouvu o aktivitě dle individuálních 
požadavků, je smlouva o aktivitě 
uzavřena mimo formulář uvedený na 
webových stránkách 3E. Ve smlouvě je 
přesně specifikován rozsah domluvené 
aktivity, místo a termín její realizace a 
její cena.  
3.4. V případě vyčerpání kapacit, 
volných míst, či z jiných závažných 
důvodů je 3E oprávněn objednávku 
odmítnout, resp. klientovi nepotvrdit 
jím zaslaný formulář smlouvy o aktivitě. 
O tom je 3E povinen klienta písemně 
nebo emailem na uvedenou emailovou 
adresu informovat. Pokud mezi tím 
došlo i k uhrazení ceny aktivity, je 3E 
povinen vrátit veškeré obdržené 
finanční prostředky klientovi, a to do 7 
dnů od odmítnutí návrhu na uzavření 
smlouvy. 
3.5. Nabídka aktivit uveřejněná na 
webových stránkách 3E či v jiných 
propagačních materiálech 3E není 
závazným návrhem na uzavření 
smlouvy; tím je až řádně vyplněný 
formulář smlouvy ze strany klienta. 
3.6. Místo a termín konání jsou předem 
stanoveny nebo klient vybírá z více míst 
a termínů z nabídky na webových 
stránkách 3E, nebo jsou sjednány dle 
individuálního požadavků klienta a 
potvrzeny na formuláři smlouvy. 
3.7. 3E v rámci aktivit nezajišťuje 
dopravu klienta/ účastníků na místo 
konání aktivit, či jejich ubytování po 
dobu konání aktivit. Klient má ovšem 
možnost si spolu s objednávkou aktivity 
objednat a uhradit prostřednictvím 3E i 
aktuálně nabízené ubytování, které 
ovšem neposkytuje 3E, ale třetí subjekt 
jako ubytovatel. Klientem uhrazenou 
cenu za ubytování předá 3E majiteli 
ubytovacího zařízení spolu s vytvořením 
rezervace ubytování pro daného klienta. 
Z částky obdržené od klienta na 
ubytování je 3E oprávněn si ponechat 
manipulační poplatek za 
zprostředkování ubytování. 3E nenese 
jakoukoliv odpovědnost za kvalitu 
ubytování či jiné služby s ubytováním 
spojené a klient je povinen veškeré 
reklamace týkající se ubytování řešit 
přímo s majitelem ubytovacího zařízení. 

4. Cena a platební 
podmínky
4.1. Aktivity se poskytují za úplatu, 
kterou je klient povinen uhradit před 
jejich konáním. Formu úhrady volí 
klient při objednávce aktivity vyplněním 

do formuláře smlouvy o aktivitě nebo na 
základě dohody s 3E.  
4.2. Ceny za poskytnutí běžných aktivit 
pro privátní klienty jsou určeny ceníkem 
3E, uveřejněným na webových 
stránkách 3E. Ceny jsou uvedeny včetně 
DPH. Pro klienta je vždy závazná cena 
dohodnutá ve smlouvě o aktivitě. 3E je 
oprávněn ceník kdykoliv změnit, tato 
změna se však nedotýká již uzavřených 
smluv.  
4.3. Cena za aktivitu objednanou dle 
individuálních požadavků klienta je 
vždy dohodnuta na základě individuální 
kalkulace poptávané aktivity, tato cena 
za aktivitu je klientem odsouhlasena a 
potvrzena podpisem formuláře 
smlouvy. 3E klientovi zašle fakturu 
vystavenou na cenu aktivity nebo zálohu 
stanovenou ve formuláři smlouvy před 
potvrzení formuláře smlouvy ze strany 
3E. Není-li stanoveno jinak ve formuláři 
smlouvy o aktivitě, cenu za aktivitu je 
účastník povinen uhradit ve dvou 
částkách, a to zálohu ve výši 50% 
sjednané ceny do 14 dnů od  doručení 
podepsaného formuláře smlouvy o 
aktivitě 3E, zbývajících 50% sjednané 
ceny nejpozději jeden měsíc před 
dohodnutým termínem konání aktivity. 
V případě zpoždění s platbou má 3E 
právo účtovat úroky z prodlení ve výši 
0.01% z finální částky za každý den 
zpoždění s platbou.   

5. Obecná pravidla konání 
aktivit
5.1. 3E je oprávněna změnit místo a 
upravit charakter či jiné podmínky 
konání aktivity (za předpokladu 
zachování základních parametrů 
aktivity) s ohledem na bezpečnost 
klienta/ účastníků, počasí a další 
obdobné okolnosti.  
O této změně je povinen klienta 
informovat bez zbytečného odkladu, a 
to zasláním emailové zprávy či jinou 
vhodnou formou.  
5.2. Ze závažných důvodů, za které 3E 
nenese přímou odpovědnost (zejména 
kvůli nezpůsobilým povětrnostním 
podmínkám, či jiným událostem vyšší 
moci, jako přírodní katastrofa, válka 
nebo hrozba války,  vznik ohniska 
nákazy nebezpečnou chorobou, či 
vyhlášení ochranného nebo zakázaného 
pásma pro vstup osob, povodeň či 
záplava, požár nebo jeho následky, 
stávka, rozumně nepředvídané 
technické selhání, apod.) může 3E 
zrušit konání aktivity a je-li to možné, 
nabídnout klientovi nový termín jejího 
konání a/nebo alternativní aktivitu. O 
této změně je povinen klienta 
informovat bez zbytečného odkladu, a 
to zasláním emailové zprávy či 
telefonicky.  

V případě zásadní změny základních 
parametrů aktivity nebo zrušení konání 
aktivity, je-li to možné, 3E klientovi 
nabídne vhodnou alternativní aktivitu, 
kterou klient odsouhlasí. V případě, že 
termín aktivity pro svůj charakter není 
možné posunout a 3E není, dle názoru 
vedení 3E, schopna nabídnout 
uspokojující alternativní aktivitu, má 
klient nárok na vrácení již zaplacené 
ceny aktivity (či ceny nevyčerpané části, 
dojde-li ke zrušení až po zahájení 
aktivity). 3E neodpovídá za škody či 
dodatečné náklady, které klientovi/ 
účastníkům v důsledku tohoto postupu 
vzniknou. 
5.3. Dále jde-li o aktivitu, kterou je 
technicky možné poskytnout pouze v 
celku a není možné ji rozdělit na více 
časových úseků (např. let letadlem), pak 
účastí na aktivitě v rozsahu alespoň 60% 
předpokládaného časového trvání se 
aktivita považuje za poskytnutou či 
dokonanou, třebaže nedojde k jejímu 
dokončení z důvodů, za které nenese 3E 
odpovědnost. 
5.4. V případě onemocnění či jiné 
absence instruktora aktivity může 3E 
nahradit takovéhoto instruktora jiným 
instruktorem se stejnou či obdobnou 
kvalifikací.  
5.5. V případě stornování aktivity 
klientem si 3E ponechá následující 
částky na pokrytí již vzniklých nákladů 
3E s přípravou účasti klienta/ účastníků 
na aktivitě a ostatní související náklady. 
a) stornování více než 30 dní před 
termínem zahájení aktivity: 50% 
konečné ceny aktivity.  
b) stornování méně než 30 dní před 
termínem zahájení aktivity: 100% 
konečné ceny aktivity.  
c) jakmile byla aktivita zahájena klient 
nemá právo na vrácení ceny aktivity 
(popř. její poměrné části), účast  na 
aktivitě v náhradním termíny ani na 
jinou náhradu. 
5.6. Pro jednotlivé aktivity mohou být 
storno podmínky stanoveny zvlášť. V 
takovém případě mají přednost před 
storno podmínkami dle těchto VOP.  
5.7. Před zahájením aktivit může 3E 
požadovat ověření totožnosti osoby, 
která se k účasti na aktivitě dostavila. 
Bez ověření totožnosti není možné 
některé aktivity poskytnout, což klient 
bere na vědomí a zavazuje se o tom 
poučit i účastníky, jejichž identitu uvede 
v objednávce či ve smlouvě o aktivitě. 
Totožnost se prokazuje předložením 
platného občanského průkazu, 
řidičského průkazu, či cestovního pasu. 
U osob mladších 15 let osvědčuje jejich 
totožnost doprovodná osoba. V 
případě, že v důsledku nesplnění 
podmínky identifikace osoby nebude 
aktivita poskytnuta, nemá klient nárok 
na jakoukoliv náhradu.  
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5.8. Veškerých aktivit se klient/účastník 
účastní výlučně na svou vlastní 
odpovědnost. Klient/účastník je 
povinen sám posoudit, zda je zdravotně 
a fyzicky způsobilý k bezpečnému 
zvládnutí vybrané aktivity. U osob 
mladších 18 let jsou povinni obdobné 
posouzení za své děti zajistit jejich 
zákonní zástupci. Prohlášení o řádném 
posouzení schopností osoby mladší 18 
let účastnit se vybrané aktivity, je 
součástí prohlášení dle bodu 5.12. těchto 
VOP. Informace o případných 
omezeních, které se mohou týkat 
některých nabízených aktivit (např. věk, 
zdravotní a tělesná způsobilost, 
případně požadavek na zdravotní 
prohlídku), jsou uvedeny v informacích, 
které jsou součástí popisu každé 
aktivity, popř. budou klientovi/ 
účastníkům sděleny ústně před 
zahájením dané aktivity.  
5.9. V případě, že klient/účastník zjistí, 
že jeho zdravotní stav neumožňuje 
pokračování v účasti na aktivitě nebo 
takovéto pokračování by mohlo ohrozit 
jeho zdravotní stav, je povinen toto 
okamžitě oznámit 3E a ihned ukončit 
svoji účast v dané aktivitě. 
5.10. Klient/účastník je povinen se při 
samotné aktivitě podřídit bezvýhradně 
pokynům 3E, či jeho instruktorů a 
dalších osob poskytujících služby 
klientovi/účastníkům na straně 3E. 
Stejně tak je klient/účastník povinen 
počínat si tak, aby nijak neohrožoval či 
neobtěžoval osoby na aktivitě 
zúčastněné. V opačném případě, je 3E 
oprávněn klienta/účastníka vyloučit z 
účasti na aktivitě bez nároku klienta na 
jakoukoliv náhradu. 
5.11. 3E odepře klientovi/účastníkovi 
účast na aktivitě i v případě, že klient/
účastník popř. další osoby s ním 
přítomné budou bezprostředně před 
zahájením aktivity pod vlivem alkoholu 
nebo drog. V tomto případě nemá 
klient nárok na jakoukoliv náhradu.  
5.12. Osoby mladší 18 let se mohou 
účastnit aktivity pouze s výslovným 
souhlasem rodičů nebo zákonného 
zástupce. V odůvodněných případech, 
zejména u osob mladších 15 let, je nutné 
zajistit na náklady účastníka i doprovod 
a dohled dospělé osoby, odsouhlasený 
jejím zákonným zástupcem. Požadavek 
na účast doprovodu je 3E povinen 
vznést s předstihem před konáním 
vybrané aktivity, nejpozději jeden týden 
před jejím zahájením, a to dostatečně 
srozumitelným způsobem. Prohlášení 
zákonného zástupce účastníka 
obsahující souhlas s účastí osoby mladší 
18 let na vybrané aktivitě a prohlášení 
zákonného zástupce účastníka o tom, že 
seznámil osobu mladší 18 let se zněním 
těchto VOP a že její aktuální zdravotní 
stav nebrání účasti na vybrané aktivitě, 
současně že účastník mladší 18 let je 
fyzicky způsobilý k bezpečnému 

zvládnutí vybrané aktivity, je účastník 
mladší 18 let povinen předložit 
nejpozději před zahájením vybrané 
aktivity. V opačném případě mu účast 
na vybrané aktivitě nebude umožněna, a 
to bez nároku na jakoukoliv náhradu.   
5.13. Dospělé osoby, které se aktivity 
účastní jako doprovod a dohled nad 
účastníky, při aktivitě vystupují v roli 
loco-parentis, pomáhají řešit 
problémové chování účastníků a 
příležitostně vykonávají dozor nad 
účastníky. Zástupci 3E vykonávají 
dozor nad účastníky během aktivity a 
mohou dospělý doprovod požádat o 
nezbytnou pomoc s dozorem. Okamžik 
předání odpovědnosti za dozor nad 
účastníky musí mezi zástupcem 3E a 
dospělým doprovodem proběhnout 
zřetelným způsobem. Dospělý 
doprovod odpovídá za výkon dozoru 
zejména před započetím ranní aktivity, 
po skončení odpolední aktivity a před 
začátkem a po skončení večerní aktivity, 
přičemž 3E může poskytnout 
nezbytnou pomoc s dozorem. V 
případě, že se účastníci nachází v 
ubytovacím zařízení, musí zde být 
přítomna alespoň jedna osoba 
dospělého doprovodu. 
5.14. Vedoucí dospělý doprovod 
účastníků odpovídá za to, že nezletilí 
účastníci nebudou po celou dobu 
aktivity konzumovat alkohol, kouřit či 
jinak porušovat zákony platné v České 
republice. 
5.15. Vedoucí dospělý doprovod 
účastníků smí rozhodnout o ukončení 
účasti účastníka na aktivitě. 
5.16. V případě onemocnění, zranění či 
úrazu účastníka, které mu brání v další 
účasti na aktivitě, dospělý doprovod 
účastníků je odpovědný za konečné 
rozhodnutí, zda pro účastníka vyhledat 
odbornou lékařskou pomoc. 3E 
dospělému doprovodu poskytne 
nezbytnou součinnost a asistenci.  
5.17. Zaměstnanci 3E mají platný 
certifikát základní první pomoci. 
Zaměstnanci 3E neodpovídají za 
podávání jakýchkoliv léků, které 
účastníci vyžadují, to je povinnen 
zajistit dospělý doprovod účastníků.  
5.18. Klient je odpovědný za zaslání 
konečného seznamu účastníků a 
informací o zdravotním stavu, 
stravovacích omezeních či jiných 
zvláštních požadavcích (náboženství, 
kultura, vrozené vady atd.) účastníků 
nejpozději do 3 týdnů před zahájením 
aktivity. Formuláře pro tento účel zašle 
3E emailem. 
5.19. Klient/účastník bere na vědomí, že 
aktivity mohou být dokumentovány 
fotografem či kameramanem 3E. 
Klient/účastník dále bere na vědomí a 
souhlasí s tím, že fotografie či videa 
zachycující klienta/účastníky během 

aktivit mohou být zveřejněny na 
webových stránkách 3E, prezentacích 
nebo v jiných propagačních materiálech 
3E. Pokud si klient/účastník nepřeje být 
na těchto fotografiích nebo videu 
zobrazen je povinnen o této skutečnosti 
3E uvědomit písemně nebo emailem v 
dostatečném předstihu před zahájením 
aktivity. Jméno klienta/účastníků 
nebudou v souvislosti s médii 
zveřejňována. 

6. Odpovědnost za škodu
6.1. 3E odpovídá klientovi/účastníkům 
za škody na zdraví či majetku, pokud 
takovéto škoda byla způsobena zástupci 
3E úmyslně nebo v důsledku nedbalosti 
a v souvislosti s aktivitou. 
6.2. 3E neodpovídá za jakékoliv škody 
na zdraví či majetku, které si klient/
účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, 
neopatrnosti, či přeceněním své fyzické 
kondice. 
6.3. 3E neodpovídá za jakékoliv škody 
na zdraví či majetku, které klientpvi/
účastníkovi vzniknou v důsledku 
nedodržení postupu či pokynů 3E či 
jeho instruktorů. 
6.4. Klient/účastník odpovídá za škodu, 
kterou způsobí 3E nebo jakékoli třetí 
osobě v souvislosti se svou účastí na 
aktivitě. 
6.5. V případě, že účastník musí 
předčasně ukončit svou účast na 
aktivitě z důvodu nemoci, úrazu, 
nevhodného či problematického 
chování nebo jiného závažného důvodu 
z pohledu 3E nebo vedoucího 
dospělého doprovodu účastníků, je 
účastník povinnen uhradit náklady 
spojené s opuštěním aktivity (například 
doprava z místa konání aktivity do 
místa bydliště). Pokud je účastníkem 
osoba nezletilá, tyto náklady je povinen 
uhradit jeho zákonný zástupce. 
6.6. Po celou dobu aktivity je klient/
účastník odpovědný za své osobní věci 
(zavazadla, mobilní telefony, peněženky, 
elektronika a další), s výjimkou případů 
kdy byla ztráta nebo poškození osobní 
věci způsobena zástupci 3E úmyslně 
nebo v důsledku nedbalosti a v 
souvislosti s aktivitou. 
6.7. 3E má sjednané pojištění 
odpovědnosti podnikatele u České 
pojišťovny. Toto pojištění je sjednané v 
základním rozsahu pro případ právním 
předpisem stanovené povinnosti 
pojištěného nahradit škodu či újmu při 
ublížení na zdraví nebo usmrcení 
vzniklou jinému v souvislosti s 
činnostmi uvedenými v živnostemském 
rejstříku pod identifikačním číslem: 
03615014 s limitem pojistného plnění 9 
500 000 Kč a pro případ odpovědnosti 
za škodu vzniklou jinak než na zdraví, 
poškozením, zničením, ztrátou nebo 
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odcizením hmotné věci se sublimitem 
pojistného plnění 100 000 Kč. 

7. Odstoupení od 
smlouvy
7.1. V případě hrubého porušení 
povinností klienta/účastníka 
stanovených v těchto VOP nebo ve 
smlouvě o aktivitě (zejména bod 5.10. a 
bod 5.11. těchto VOP) je 3E oprávněn 
odstoupit od smlouvy o aktivitě s 
okamžitou účinností. V takovém 
případě je klient povinen zaplatit 3E 
smluvní pokutu ve výši ceny 
nevyčerpané části aktivity. Nárok na 
smluvní pokutu dle předchozí věty bude 
započten oproti případnému nároku 
klienta na vrácení ceny nevyčerpané 
části aktivity. Toto ujednání o smluvní 
pokutě nemá vliv na jakýkoli nárok 3E 
na úhradu škody způsobené klientem/
účastníkem. 
7.2. Klient má právo odstoupit od 
smlouvy o aktivitě v případě hrubého 
porušení povinností 3E plynoucích z 
těchto VOP nebo z uzavřené smlouvy o 
aktivitě. Za hrubé porušení povinností 
je mimo jiné považováno zrušení určité 
aktivity v dohodnutém termínu z jiných 
důvodů, než jsou závažné důvody 
uvedené v čl. 5.2, aniž by v přiměřené 
dodatečné lhůtě (min. 14 dnů) byl 
stanoven termín nový. V takovém 
případě má klient nárok na vrácení 
zaplacené ceny aktivity, či ceny její 
nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení 
až po zahájení aktivity. 
7.3. Dojde-li k uzavření smlouvy o 
aktivitě na dálku prostřednictvím 
webových stránek a je-li klient 
spotřebitel, má právo od smlouvy o 
aktivitě odstoupit i bez uvedení důvodu 
do 14 dnů od uzavření smlouvy, za 
předpokladu, že nedošlo k rezervaci 
termínu aktivity, či nedošlo k zahájení 
účasti na aktivitě. Dojde-li k rezervaci 
konkrétního termínu, či zahájení 
aktivity, nemá klient právo od smlouvy 
odstoupit s ohledem na skutečnost, že 
se jedná o smlouvy na využití volného 
času klienta, které jsou poskytovány v 
určeném termínu (viz. § 1837 písm. j) 
zák. č. 89/2012 Sb.) 
7.5. Odstoupení od smlouvy je účinné 
okamžikem, kdy odstoupení dojde 
druhé smluvní straně. 

8. Ochrana osobních 
údajů a zasílání 
obchodních sdělení
8.1. Ochrana osobních údajů účastníka 
je poskytována zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. Klient/účastník 
souhlasí s použitím poskytnutých 
osobních údajů v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., a to pouze za účelem 
evidence a zasílání nabídek 
volnočasových aktivit zajišťovaných 3E. 
8.2. 3E zpracovává osobní údaje v 
rozsahu: jméno a příjmení, adresa 
bydliště, e-mail a telefonní číslo, datum 
narození (dále jen jako „osobní údaje“). 
8.3. 3E je oprávněn zpracovávat osobní 
údaje i bez souhlasu klienta/účastníka 
pro účely realizace práv a povinností ze 
smlouvy o aktivitě a v dalších případech 
stanovených v § 5 odst. 2. a odst. 9 
zákona ochraně osobních údajů.  Dále 
je 3E oprávněn využít e-mailovou 
adresu klienta pro potřeby šíření 
obchodních sdělení týkajících se jeho 
výrobků nebo služeb, klient se zasíláním 
obchodních sdělení souhlasí, přičemž 
má možnost kdykoliv odmítnout 
souhlas s takovýmto využitím svého e-
mailu.  
8.4. Klient/účastník bere na vědomí, že 
je povinen své osobní údaje uvádět 
správně a pravdivě a že je povinen bez 
zbytečného odkladu informovat 3E o 
změně ve svých osobních údajích. 
8.5. Klient/účastník potvrzuje, že 
poskytnuté osobní údaje jsou přesné a 
správné, a že byl poučen o tom, že se 
jedná o dobrovolné poskytnutí 
osobních údajů. 
8.6. Klient/účastník je oprávněn svůj 
souhlas se zpracování osobních údajů 
dle těchto VOP kdykoliv odvolat, a to 
výslovným a srozumitelným projevem 
vůle v písemné formě či emailem. 

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá 
korespondence mezi klientem a 3E 
musí být druhé smluvní straně 
doručena e-mailem, nebo písemně 
prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb (dle volby 
odesílatele). V případě pochybností se 
zásilka považuje za doručenou třetím 
dnem po jejím odeslání. Klientovi je 
doručováno na e-mail nebo doručovací 
adresu uvedenou ve formuláři smlouvy 
o aktivitě. 
9.2. V případě neschopnosti účasti 
účastníka na aktivitě, lze jeho práva a 
pohledávky vzniklé na základě nebo v 
souvislosti se smlouvou o aktivitě a 
zaplacenou zálohou či konečnou cenou, 
postoupit na jakoukoliv třetí osobu, 
pokud to nevylučuje typ aktivity. klient 
o této skutečnosti musí písemně nebo 
emailem uvědomit 3E nejméně 3 dny 
před zahájením aktivity a 3E musí 
změnu odsouhlasit. Pokud takto klient 
neučiní, 3E má právo ponechat si částku 
na uhrazení již vzniklých nákladů dle 
bodu 5.5. 
9.3. Veškeré texty, ilustrace a fotografie 
obsažené v materiálech 3E a na 

webových stránkách 3E podléhají 
autorským právům a nesmí být 
kopírovány nebo používány dále bez 
výslovného písemného souhlasu 3E. 
Fotografie použité v informačních 
materiálech (včetně internetových 
prezentací) k jednotlivým aktivitám jsou 
pouze informační a orientační; stroje, 
vybavení, pomůcky, osoby a okolí se 
mohou ve skutečnosti lišit. Bude-li 
zajištěna stejná technická funkčnost 
věci potřebné či spojené s poskytnutím 
aktivity, nejde o vadu plnění, pokud 
bude poskytnuta aktivita s věcí či ve věci 
odlišné, než byla zobrazena na 
webových stránkách. 
9.4. Je-li nebo stane-li se některé 
ustanovení VOP neplatné neúčinné 
nebo zdánlivé, namísto neplatných, 
neúčinných nebo nicotných ustanovení 
nastoupí ustanovení, jehož smysl se 
takovému ustanovení co nejvíce 
přibližuje. Neplatností, neúčinností 
nebo nicotností jednoho ustanovení se 
nedotýká platnosti a účinnosti ostatních 
ustanovení.  
9.5. Tyto VOP jsou platné od 1.3.2017.
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