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Storno podmínky 

Níže uvedené je výňatkem čl. IV a V. Všeobecných obchodních podmínek Nomad Society, z.s. 

upravujících práva a podmínky ze smlouvy o zajištění výletu. Tento výňatek z všeobecných 

obchodních podmínek má za cíl usnadnit Účastníku výletu orientaci ve storno podmínkách. 

 

Výpověď Smlouvy Účastníkem výletu 

1) Účastník výletu může vypovědět Smlouvu kdykoliv a z jakýchkoliv důvodů. V případě, že 

důvodem výpovědi Smlouvy není některý z důvodů, který by zakládal právo na odstoupení od 

Smlouvy podle občanského zákoníku, je Účastník výletu povinen uhradit storno poplatek, jehož 

výše se odvíjí od počtu dnů zbývajících do výletu ve chvíli, kdy Účastník řízení Smlouvu 

vypověděl. 

2) Výše storno poplatků činí v případě výpovědi Smlouvy Účastníkem výletu 

• 50 % ceny výletu v případě výpovědi Smlouvy 3 až 2 dny přede dnem, ve kterém se výlet má 

uskutečnit,  

• 100 % ceny výletu v případě výpovědi Smlouvy 1 den přede dnem, ve kterém se výlet má 

uskutečnit, nebo ve dni výletu nebo v případě výpovědi Smlouvy během výletu (v případě 

předčasného ukončení výletu).1  

Výpověď Smlouvy Poskytovatelem 

1) Poskytovatel může vypovědět Smlouvu jenom pokud: 

a) Účastník výletu nenastoupí řádně na výlet, 

b) Účastník výletu nenastoupí na výlet s požadovaným vybavením a toto by mohlo vést 

k ohrožení zdraví a života Účastníka výletu nebo jiných účastníků výletu či průvodce nebo 

třetích osob, 

c) Účastník výletu nedodržuje v průběhu výletu právní předpisy účinné na území České 

republiky, Slovenské republiky nebo dalších zemí, na jejichž území se výlet koná, nebo  

d) Účastník výletu nedodržuje v průběhu výletu pokyny průvodce. 

2) Výše storno poplatku v případě výpovědi Smlouvy Poskytovatelem činí 100 % ceny výletu. 

Dotazy 

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně storno podmínek se na nás neváhejte obrátit s dotazem na 

nomadsociety2018@gmail.com.   

 
1 Pokud se má výlet uskutečnit 5. 12., tak v případě, že Účastník výletu Smlouvu vypoví 5. 12. nebo 4. 12., výše 
storno poplatku činí 100 % ceny výletu. V případě, že Účastník výletu Smlouvu vypoví 3. 12. nebo 2. 12., výše 
storno poplatku činí 50 % ceny výletu. V případě, že Účastník výletu Smlouvu vypoví 1. 12. a ve dnech 
předcházejících, storno poplatek se nehradí. 
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