
Všeobecné obchodné podmienky GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. 

pre Detskú golfovú školu 

 

Všeobecné obchodné podmienky GOLF INTERNATIONAL, s.r.o., IČO: 36 454 761 (ďalej len „GOLF 

INTERNATIONAL, s.r.o.“) pre Detskú golfovú školu vymedzujú práva a povinnosti poskytovateľa 

služieb: GOLF INTERNATIONAL, s.r.o., Tatranská 752, 059 52, Veľká Lomnica a klienta 

objednávajúceho služby od tejto spoločnosti osobne, telefonicky, faxom alebo e-mailom. Rezerváciou 

služieb ako aj zaplatením úhrady klient bez výhrad potvrdzuje svoj súhlas so Všeobecnými 

obchodnými podmienkami Detskej golfovej školy “ a berie ich ako záväzné. 

 

I. Rezervácia  

Rezerváciou služieb sa rozumie objednanie golfovej výuky:  

- osobne  

- telefonicky  

- faxom  

- e-mailom  

 

II. Detská golfová škola / tábor  

V cene je zahrnuté: zapožičanie golfovej výstroje, neobmedzený počet golfových loptičiek, ako aj 

vstup na golfovú akadémiu, tréningové plochy a golfové ihrisko, pitný režim, obed a olovrant. Tento 

vstup na golfovú akadémiu sa vzťahuje na časové obdobie počas golfovej výuky detskej golfovej školy 

alebo tábora. Po dohode s GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. dieťa môže zapožičať golfovú výstroj po celú 

dobu trvania Detskej golfovej školy alebo tábora. Záväznú rezerváciu je možné zrušiť iba písomnou 

formou (e-mailom, faxom alebo poštou) a to najneskôr 14 dní pred plánovaným dátumom 

uskutočnenia golfovej výuky. Inak si GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. vyhradzuje právo uplatniť storno 

poplatky uvedené v bode VI. Usporiadanie golfového tábora, teda pobytovej formy golfovej školy je 

organizátor GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. povinný poskytnúť pri minimálnom počte 3 juniorov od 6 do 

16 rokov.  Organizátor GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu programu Detskej 

golfovej školy alebo tábora.  

 

III. Spôsob platby  

Za objednanú Detskú golfovú školu má možnosť klient zaplatiť nasledovným spôsobom:  

a) Prevodný príkaz (po obdržaní rezervácie bude klientovi e-mailom zaslaná zálohová faktúra 

so všetkými údajmi potrebnými k úhrade). Pri neobdržaní zálohovej platby alebo jej prijatí 



po termíne splatnosti je GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. oprávnený rezervovaný termín zrušiť 

bez avíza klientovi o realizácii tejto zmeny.  

b) Faktúra (pre stálych klientov umožňujeme platbu na faktúru s dohodnutým termínom 

splatnosti). Faktúra s elektronickým podpisom je riadnym účtovným dokladom a po vytlačení 

si ho môžete zaevidovať do účtovníctva. Faktúra s elektronickým podpisom je v súlade 

s ustanovením § 31 a nasl. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve plnohodnotným účtovným 

dokladom.  

c) V hotovosti alebo platobnou kartou  pred začatím výuky na golfovej recepcii.  

 

V prípade neuhradenia objednaných služieb pred nástupom na výuku má GOLF INTERNATIONAL, 

s.r.o. právo odmietnuť klientovi poskytnúť objednané služby.  

 

IV. Zmeny v objednaných službách  

Akúkoľvek žiadosť o zmenu v type Detskej golfovej školy je klient povinný doručiť písomne (e-mailom, 

faxom alebo poštou). Odpoveď bude spracovaná do 2 pracovných dní. GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. si 

vyhradzuje právo úpravy ceny Detskej golfovej školy, nakoľko každá zmena môže znamenať 

navýšenie ceny výuky. V prípade zmeny objednanej golfovej výuky menej ako 14 dní pred 

nastúpením do Detskej golfovej školy platia na zmeny zároveň storno podmienky uvedené v bode VI. 

V prípade oznámenia zmeny do GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. iba telefonickým spôsobom, GOLF 

INTERNATIONAL, s.r.o. nezodpovedá za správnosť zmeny služieb. 

 

V. Zrušenie Detskej golfovej školy  

Záväznú rezerváciu je možné zrušiť iba písomnou formou (mailom, faxom alebo poštou) a to 

najneskôr 14 dní pred plánovaným dátumom uskutočnenia Detskej golfovej školy. Inak si GOLF 

INTERNATIONAL, s.r.o. vyhradzuje právo uplatniť storno poplatky uvedené v bode VI.  

 

VI. Storno podmienky  

Klient má právo stornovať Detskú golfovú školu výlučne písomne (poštou, faxom alebo mailom, pre 

určenie dátumu zrušenia rezervácie Detskej golfovej školy je rozhodujúci dátum doručenia 

písomného oznámenia) a je povinný uhradiť storno poplatok za nasledovných podmienok (pokiaľ na 

potvrdení rezervácie nie je uvedené inak):  

 

13 - 7 dní pred nástupom na Detskú golfovú školu, 30 % z celkovej ceny objednaných služieb.  

6 – 3 dni pred nástupom na Detskú golfovú školu, 50 % z celkovej ceny objednaných služieb.  

48 hodín pred nástupom na Detskú golfovú školu, 100 % z celkovej ceny objednaných služieb.  



 

V prípade nenastúpenia na Detskú golfovú školu alebo predčasného ukončenia Detskej golfovej školy 

má právo GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. účtovať klientovi 100% z ceny objednaných služieb. 

 

VII. Osobné údaje  

Klient prehlasuje, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov dáva súhlas na spracúvanie, sprístupnenie a použitie svojich osobných údajov za účelom 

súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. ako aj na účely 

korešpondencie medzi stranami. Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.  

 

VIII. Ostatné  

GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. si vyhradzuje právo na výmenu trénera, zmenu golfovej výuky, zmenu 

termínu Detskej golfovej školy alebo tábora, alebo zmenu zapožičaného golfového výstroja.  

 


