
 
 

Obchodní podmínky (komentovaná vycházka/prohlídka):  

Na komentovanou vycházku/prohlídku je možné přihlásit se webovým 
formulářem, e-mailem, poštou, telefonicky nebo osobně u pracovníka agentury.  

Platba za akci se provádí po přihlášení se na akci, a to hotově u pracovníka 
agentury nebo vkladem na účet/bankovním převodem, kdy klient uvede jako 
variabilní symbol datum akce a do zprávy pro příjemce své příjmení nebo název 
akce. 

Klient se může dostavit na místo konání bez předchozí přihlášky a zaplatit 
hotově před akcí, ale v případě omezeného počtu účastníků ve skupině nelze 
předem pro tohoto klienta garantovat volné místo.  

Není-li uvedeno jinak, je v ceně zahrnuto i vstupné do objektů.  

Není-li uvedeno jinak, je délka 1 akce cca 90 minut.  

Pokud je určen maximální počet klientů ve skupině, je tento počet z kapacitních 
důvodů závazný.  

Agentura si vyhrazuje právo akci zrušit, bude-li počet účastníků nižší než 15 
osob (nerozhodne-li lektor na místě jinak).  

Změna programu vyhrazena.   

 

Obchodní podmínky (přednáška):  

Na přednášku je možné přihlásit se webovým formulářem, e-mailem, poštou, 
telefonicky nebo osobně u pracovníka agentury.  

Platba za akci se provádí po přihlášení se na akci, a to hotově u pracovníka 
agentury nebo vkladem na účet/bankovním převodem, kdy klient uvede jako 
variabilní symbol datum akce a do zprávy pro příjemce své příjmení nebo název 
akce. 

Klient se může dostavit na místo konání bez předchozí přihlášky a zaplatit 
hotově před akcí, ale v případě omezeného počtu účastníků ve skupině nelze 
předem pro tohoto klienta garantovat volné místo.  

Není-li uvedeno jinak, je délka 1 akce cca 90 minut.  



Pokud je určen maximální počet klientů ve skupině, je tento počet z kapacitních 
důvodů závazný.  

Změna programu vyhrazena.   

 

Obchodní podmínky (výlet):  

Na výlet je možné přihlásit se webovým formulářem, e-mailem, poštou, 
telefonicky nebo osobně u pracovníka agentury. 

Na základě přihlášky vystavujeme fakturu ve výši 100% ceny výletu (není-li 
dohodnuto s klientem jinak). 

Storno podmínky:  

Stornovat účast na výletu je možné e-mailem, poštou, telefonicky nebo osobně u 
pracovníka agentury. 

Storno poplatky:  

více než 30 dní před konáním výletu - 10%  

30 - 15 dní před konáním výletu - 50%  

14 - 0 dní před konáním výletu - 100%  

V případě nalezení platícího náhradníka bez storno poplatku.  

Agentura si vyhrazuje právo v případě malého počtu zájemců výlet zrušit. 
Zaplacené peníze budou vráceny zpět přihlášeným klientům převodem na účet 
nebo hotově dle individuální domluvy. 

Změna programu vyhrazena. 

 

Osobní údaje:  

Ochrana osobních údajů upravena dle platné legislativy, tzv. GDPR, viz. soubor 
Podmínky ochrany osobních údajů na našem webu. 

Účastník akce agentury dává, po předchozím ústním souhlasu, bez jakýchkoliv 
nároků agentuře souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu 
akce pro marketingové a PR účely. 

 

 



Provozovatel:  

PhDr. Jana Jebavá, agentura JABATO 

Na Vršku 1002, 280 02 Kolín IV. 

IČ: 66497141, DIČ: CZ536119192 (nejsme plátci DPH) 

tel. 603 581 563 

info@agenturajabato.cz  

 

Podnikatel je zapsán u Živnostenského úřadu v Kolíně. 

č.ú. 1512841043/3030 vedený u Air Bank, a.s. 

 

Platné od 1.11.2022. 


