
Řád pro organizaci výletů – MACEK o.s. 
 

I.  Základní ustanovení 
 

1) Řád pro organizaci výletů – Macek o.s. (dále jen řád 
výletů) a změny řádu výletů schvaluje Rada MACEK 
o.s., a to nadpolovičním počtem svých členů. 

2) Řád výletů stanovuje práva a povinnosti účastníků 
výletů. 

3) Pro každý výlet jsou vydávané propozice, specifikující 
parametry a podmínky účasti na výletu. 

 
II.  Pravidla účasti 
 

1) Každý odpovídá v době konání výletu sám za sebe a za 
svěřené nezletilé osoby.  

2) Nezletilé osoby se mohou výletu zúčastnit pouze za 
doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřených 
osob. 

3) Pokud to charakter výletu vyžaduje, např. z důvodu 
omezené kapacity nebo objednání dopravy či vstupu, 
musí se účastníci výletu předem registrovat u kontaktní 
osoby, uvedené v propozicích výletu. 

4) Organizátor výletu má právo zamezit účasti na výletu 
osobám, porušujícím řád výletů, propozice výletu nebo 
jiné právní předpisy. 

5) Vzít na výlet zvíře je povoleno pouze po předchozí 
domluvě s organizátorem. 

6) Účastník bere na vědomí, že se účastní výletu 
přiměřeného svým schopnostem, a to na základě 
informací uvedených v propozicích k výletu. 

 
III.  Cena výletů 
 

1) Organizátor může z důvodu úhrady nákladů spojených 
s uskutečněním výletu, určit poplatek za účast na výletu 
(dále jen poplatek). V propozicích výletu je pak 
uvedeno, co vše poplatek obsahuje. 

2) Poplatek může být odlišný pro děti a dospělé a dále 
může být poskytnuta sleva pro členy o.s. MACEK. 

3) Pokud je v propozicích výletu určena jeho cena, je 
povinen zájemce o výlet uhradit 50% z uvedeného 
poplatku nejpozději 14 dnů před termínem výletu. 

4) Při zrušení účasti na výletu méně než 10 dní před 
termínem výletu je účtována storno platba ve výši 50% 
poplatku. Storno platbu je možné prominout, pokud 
odstupující účastník za sebe najde náhradu, nebo pokud 
jsou již registrovaní náhradníci. 

 
IV.  Pojištění 
 

1) Pojištění účastníků výletů se v plném rozsahu řídí 
pojistnou smlouvou o.s. MACEK platnou ke dni konání 
výletu.  

 
V. Propozice výletu 
 

1) Organizátor výletu vydává propozice specifikující 
veškeré podstatné informace o výletu, podmínkách 
účasti a obsahu výletu. 

2) Propozice obsahují: 
a. název 
b. termín 
c. místo nebo trasu 
d. náročnost (délku pěší trasy, terén apod.) 
e. cenu a podmínky platby 
f. požadavek na registraci 
g. specifikaci dopravy 
h. další podmínky účasti 
i. minimálně základní informace o navštívených 

místech 
 
VI.  Ostatní ujednání 
 

1) Při porušení řádu výletů je možné uplatňovat náhradu 
vzniklé škody, a to v rámci možností daných právními 
předpisy. 

2) Řád výletů nabývá účinnosti dnem 11. února 2013. 
 
Zapsal: Petr Bartoš Ověřil: Kateřina Dejmková

 


