
Všeobecné podmínky dočasného bonusového programu střeleckého centra Camp Zero 
(dále SCCZ) 

Tento program je marketingovým nástrojem pro nábor střelců a zajišťuje jeho účastníkům zejména 
výhodnou cenu 300Kč za hodinu střelby na kryté moderní střelnici v Praze. 

Provozovatel nabízí tyto druhy bonusového programu, umístěného zde:  

http://www.campzero.cz/sluzby/bonusovyprogram.html 

 

Členem se může stát plnoletý občan ČR. Provozovatel se zavazuje poskytnout po dobu trvání 
bonusového programu a v rámci otevírací doby střelnice takový počet vstupů, který odpovídá úrovni 
zakoupeného programu: 

Dobrej gang 12 vstupů po 1 hodině 

Další benefity: 

Sleva na střelivo zakoupené na střelnici 

10% sleva na trička 7.62 design 

Káva a další občerstvení na střelnici za zvýhodněné ceny 

 

Bronzovej gang 24 vstupů po 1 hodině 

Další benefity: 

Sleva na střelivo zakoupené na střelnici 

10% sleva na trička 7.62 design 

Káva a další občerstvení na střelnici za zvýhodněné ceny 

Garance zakoupení 1 další permanentky za stejně zvýhodněných cenových podmínek v roce 2022 

 

Stříbrnej gang 36 vstupů po 1 hodině 

Další benefity: 

Sleva na střelivo zakoupené na střelnici 

10% sleva na trička 7.62 design 

Káva a další občerstvení na střelnici za zvýhodněné ceny 

Dodatečný bonus na 15% slevu v eshopu Camp Zero (nevztahuje se na zbraně a střelivo a případné 
další položky, které budou označeny) 

Garance zakoupení 2 dalších permanentek za stejně zvýhodněných cenových podmínek v roce 2022 

 

 

 

http://www.campzero.cz/sluzby/bonusovyprogram.html


Zlatej gang 48 vstupů po 1 hodině 

Další benefity: 

Sleva na střelivo zakoupené na střelnici 

10% sleva na trička 7.62 design 

Káva a další občerstvení na střelnici za zvýhodněné ceny 

Dodatečný bonus na 15% slevu v eshopu Camp Zero (nevztahuje se na zbraně a střelivo a případné 
další položky, které budou označeny) 

Individuální sleva na námi pořádané kurzy 

Garance zakoupení 3 dalších permanentek za stejně zvýhodněných cenových podmínek v příštím 
roce 2022. 

 

Počet bonusových programů na jednu osobu není omezen. 

 

Nabídka dočasného bonusového programu bude ukončena buď zprovozněním celé střelnice 
(dobudováním střeleckých úseků 2b,c, 3 a 4) nebo nejpozději 31.12.2021. 

Bonusový program je vázán na konkrétní osobu a jeho plnění je třeba vyčerpat nejpozději do 
31.12.2021. Nákup se uskuteční objednáním a zaplacením vybraného druhu programu na eshopu 
Camp Zero zde: https://www.eshop.campzero.cz/Predplatne-c31_47_2.htm. Bonusový program 
může být před uplynutím sjednané doby ukončen bez další náhrady odstoupením společnosti 
TGAS/CAMP ZERO, a to v případě, že účastník hrubě či opakovaně porušuje tyto obchodní podmínky 
či provozní řád SCCZ. 

Účastník obdrží elektronickou registrační kartu za manipulační poplatek 350 Kč, kterou je povinen se 
při uplatnění bonusového programu prokázat obsluze. Vydání duplikátu při ztrátě karty je 
zpoplatněno částkou 500 Kč.   

Povinnosti účastníka bonusového programu SCCZ: 
Účastník je povinen po vstupu do SCCZ na vyzvání prokázat svoji totožnost a předložit bonusovou 
čipovou kartu a zbrojní průkaz, pokud ho vlastní. 
Účastník není oprávněn čerpat doplňkové služby neuvedené ve výčtu výhod programu. Tyto služby 
hradí zvlášť. 
Účastník není oprávněn využívat své vstupy do SCCZ v případě nemoci, pod vlivem alkoholu či 
omamných látek. Provozovatel je oprávněn v těchto případech znemožnit účastníkovi vstup do SCCZ. 
Účastník je povinen řídit se pokyny zaměstnanců společnosti, zejména správce střelnice. 
Do prostor SCCZ nesmí účastník vnášet jakékoli nebezpečné předměty, na které nemá oprávnění, 
zejména hořlaviny. V prostorách SCCZ je zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje. Do 
prostor není zakázáno vstupovat se zvířaty, nicméně jejich majitel plně zodpovídá za jejich 
bezpečnost, v souvislosti se zvířetem bezpečnost ostatních návštěvníků a budou mu vyúčtovány 
případné škody, které zvíře napáchá. Nicméně se vstup se zvířaty vzhledem k charakteru provozu 
vyloženě nedoporučuje. 
Účastník je povinen v případě změny své kontaktní adresy, e-mailové adresy nebo tel. čísla tuto 
změnu neprodleně oznámit provozovateli. 
V případě porušení povinností člena SCCZ je provozovatel oprávněn vyzvat člena, aby neprodleně 
zjednal nápravu, případně centrum opustil. V případě neuposlechnutí je provozovatel oprávněn 
ukončit členovi členství v klubu bez náhrady. 

https://www.eshop.campzero.cz/Predplatne-c31_47_2.htm


Zasílání písemností účastníkům bonusového programu: 
Provozovatel je oprávněn zasílat veškeré písemnosti na poslední známou adresu účastníka. Není-li 
možné zásilku doručit (z důvodu odepření, nepřevzetí apod.) dnem doručení zásilky se rozumí den, 
kdy zásilka byla vrácena provozovateli. 

 

Mimosoudní řešení sporu: 
Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního 
řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) 

 

Převod bonusového programu na jinou osobu: 
Provozovatel může ve zcela výjimečných případech povolit převod bonusového programu na jinou 
osobu, kterou si zajistí stávající účastník. V případě souhlasu provozovatele s převodem je před 
převodem bonusového programu povinen uhradit 500 Kč poplatek za administraci převodu. 

 

Přerušení činnosti SCCZ: 

Dojde-li k přerušení činnosti ať již z důvodů neležících na straně provozovatele, nebo i z důvodů na 
straně provozovatele ležících, termín vyčerpání bonusového programu se neprodlužuje a zůstává 
31.12.2021. 

 

Kumulace slev 

Slevy poskytnuté ročním členstvím se nesčítají s dalšími slevami (např. slevové kupóny, kupóny na 

střelbu zdarma, atd). Výjimkou jsou případné marketingové akce, pořádané přímo pro účastníky 

bonusového programu. 

 

V Praze dne 1.5.2021 

 

 


