
Všeobecné podmínky kurzů spolku Praha12.net

1. Organizátorem kurzů je spolek Praha12.net. Spolek je zapsán pod spisovou
značkou L14534 a veden u Městského soudu v Praze.

2. Všechny  kurzy  se  konají  v  sídle  spolku  na  adrese  Komořanská  178/35,
Praha 4.

3. Člen  spolku  Praha12.net  (nebo  jedna  osoba  členem  určená)  se  může
zúčastnit kurzů bezplatně v rámci členství. 

4. Člen  spolku  Praha12.net  (nebo  jedna  osoba  členem  určená)  se  může
zúčastnit kurzů, které na sebe navazují, jen postupně, nikoli najednou.

5. Pokud zájemce o kurz není členem spolku, je nutné se po dobu trvání kurzu
stát platícím členem.

6. Vyplněním a podepsáním závazné přihlášky vzniká mezi oběma stranami
smluvní vztah. 

7. Účastník  je  zodpovědný  za  údaje  uvedené  v  přihlášce.  O změnách  je
účastník povinen do 3 pracovních dnů informovat organizátora. 

8. Účastník kurzu souhlasí s tím, že v případě potřeby bude určitá část učiva
zopakována. 

9. V případě absence nebudou zmeškané hodiny účastníkovi nahrazeny. 

10. V odůvodněném případě absence (na základě lékařského potvrzení) může
být účastníkovi nabídnuta možnost nahradit si neabsolvované hodiny v jiné
skupině,  pokud to budou umožňovat momentální  organizační  schopnosti
pořadatele kurzu. 

11. V případě pozdějšího nástupu účastníka na kurz nebude lektor pro tohoto
uchazeče zvlášť opakovat již probrané učivo. 

12. Účastníkovi  vzniká  právo  na  účast  v  požadovaném  kurzu  po  odeslání
závazné přihlášky a následném potvrzení o rezervaci místa organizátorem.
U nečlenů je další podmínkou vyplnění žádosti o členství.

13. Účastník kurzu souhlasí s tím, že osvědčení o absolvování kurzu mu bude
vydáno až po absolvování celého kurzu. 

14. Účastník  bere  na  vědomí  a  souhlasí,  že  dohodnutý  termín  kurzu  není
možné měnit, pokud jinak neurčí organizátor. 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=26660750


15. Pokud účastník kurzu po úvodních hodinách kurzu zjistí, že jeho schopnosti
přesahují úroveň jím vybraného kurzu (nebo naopak), je možné požádat o
přeložení  do  jiné  skupiny,  pokud  to  budou  umožňovat  momentální
organizační schopnosti pořadatele kurzu.

16. Účastník  je  povinen  dodržovat  disciplínu,  vzájemnou  ohleduplnost  a
důsledně dodržovat režim výuky, aby nezpůsoboval svým jednáním rušení
výuky  nebo  překážky  ve  výuce.  V  případě  zjištění  výše  uvedených
skutečností má organizátor kurzu právo v daný den nevpustit účastníka na
výuku, respektive vyloučit účastníka z kurzu bez nároku na náhradu.

17. Účastník  souhlasí  s  formou,  postupy  a  metodami  výuky  tak,  jak  je
poskytuje organizátor. 

18. Pokud  se  nevytvoří  skupina  s  minimálním počtem účastníků,  kdy  tento
minimální počet je stanoven na základě typu každého jednotlivého kurzu,
organizátor  si  vyhrazuje  právo  neotevřít  daný kurz,  upravit  výuku nebo
posunout datum zahájení výuky.

19. Organizátor si vyhrazuje právo v případě potřeby provést převody uvnitř
skupin a změnu nebo zastoupení lektorů. 

20. Organizátor nenese odpovědnost za ztráty a škody na majetku nebo zdraví
účastníka  kurzu  vzniklé  během  kurzu.  Je  povinností  účastníka  kurzu
dohlížet na svůj osobní majetek a nenechat ho bez dozoru a počínat si tak,
aby nedocházelo ke škodám.

21. Účastník plně odpovídá za všechny škody způsobené organizátorovi, jakož i
jeho smluvním partnerům a organizacím v souvislosti s účastí na kurzu a je
povinen podle příslušného zákona takovéto škody uhradit. Pokud dojde ke
vzniku škody, je organizátor oprávněn uplatňovat vůči  účastníkovi  kurzu
náhradu škody. 

22. Účastník kurzu souhlasí, aby fotografie zhotovené s jeho vědomím po dobu
trvání kurzu byly případně použity pro marketingové účely organizátora. 

23. Účastník odesláním závazné přihlášky stvrzuje, že se seznámil s pravidly
kurzů  organizovaných  spolkem  Praha12.net  a  bez  výhrad  porozuměl
obsahu přihlášky. 

24. Odesláním  přihlášky  dávám  souhlas,  aby  spolek  Praha12.net  použil  a
zpracoval moje osobní údaje ve smyslu §5 zákona 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.


