Podmínky přihlášení na kurz – ver.1.
Zájemce o účast na kurzu (dále jen zájemce) pořádaného spolkem LC Production, z.s. (dále
jen pořadatel kurzu) tímto bere na vědomí, že odesláním objednacího formuláře podává
závaznou přihlášku na jím vybraný kurz (dále jen kurz).
Zájemce je povinen do 3 dnů ode dne odeslání objednacího formuláře zaplatit zálohu ve výši
10EUR/ na účet pořadatele vedený u FIO Banky. Bez zaplacení zálohy nebude na podanou
přihlášku brán zřetel.
V případě, že kapacita kurzu nebude dosud naplněna, pořadatel kurzu do 5 pracovních dnů
ode dne připsání zálohy na účet pořadatele kurzu potvrdí zájemci účast na kurzu na
elektronickou adresu zájemce uvedenou v objednacím formuláři. Spolu s potvrzením účasti
zájemce na kurzu bude na elektronickou adresu zájemce uvedenou v objednacím formuláři
doručena faktura pořadatele kurzu na cenu kurzu se splatností 10 dnů. Na zaplacení ceny
kurzu se započítá zájemcem již zaplacená záloha.
Bude-li cena kurzu uhrazena zájemcem ve lhůtě splatnosti doručené faktury, pořadatel kurzu
garantuje zájemci jeho účast na kurzu, s výjimkou případů uvedených níže. Pakliže nedojde
k úhradě ceny kurzu ani 3 dny po splatnosti faktury, pořadatel vyřadí zájemce ze seznamu
zájemců o kurz. Zaplacená záloha se v uvedeném případě nevrací a propadá pořadateli
kurzu.
V případě, že zájemce zruší svoji účast na kurzu nejpozději 90 dnů před dnem konání kurzu,
bude mu vrácena zaplacená záloha případně již zaplacená cena kurzu v plné výši. Vrácení
finanční částky bude provedeno na bankovní účet sdělený zájemcem. V případě, že zájemce
zruší svoji účast na kurzu méně než 90, ale nejméně 30 dnů před dnem konání kurzu, je
povinen zaplatit pořadateli kurzu storno poplatek ve výši 50% ceny kurzu. Pokud zájemce
zruší svoji účast na kurzu méně než 30 dnů před dnem konání kurzu, je povinen zaplatit
pořadateli kurzu storno poplatek ve výši 80% ceny kurzu. Na zaplacení storno poplatku se
započte žadatelem zaplacená záloha, případně zaplacená cena kurzu.
Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo změny místa či data konání kurzu, změny lektora kurzu,
případně zrušení kurzu. V případě zrušení kurzu bude zájemci vrácena zaplacená záloha,
případně již zaplacená cena kurzu v plné výši. V případě změny místa či data konání kurzu,
nebo lektora kurzu, oznámí tyto skutečnosti pořadatel kurzu zájemci. Zájemce má právo, do
5 dnů ode dne oznámení pořadatele kurzu, zrušit z důvodu provedené změny svoji účast na
kurzu. Pořadatel kurzu vrátí zájemci, který zrušil svoji účast na kurzu z důvodu změny kurzu
zálohu případně již zaplacenou cenu kurzu v plné výši. Vrácení finanční částky bude
provedeno na bankovní účet sdělený zájemcem.
Zájemce v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, uděluje tímto pořadateli kurzu souhlas se zpracováním jeho osobních
údajů. Bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu s uvedeným
zákonem a to pro vnitřní potřeby pořadatele kurzu. Tento souhlas uděluje zájemce na dobu
pěti let ode dne udělení tohoto souhlasu.
V souladu s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, tímto zájemce uděluje pořadateli kurzu svolení s pořízením a šířením obrazových
snímků a obrazových a zvukových záznamů osoby zájemce na akcích pořadatele spolku a to
pro účely prezentace a propagace akcí pořadatele kurzu a pořadatele kurzu samotného.
Toto svolení uděluje zájemce na dobu pěti let ode dne udělení tohoto svolení.
Zájemce odesláním objednacího formuláře činí následující:

Prohlášení účastníka kurzu/zákonného zástupce účastníka kurzu
účastník kurzu prohlašuje, že všechny činnosti v rámci kurzu vykonávané, včetně
užívání nástrojů a zařízení vykonává na vlastní nebezpečí
účastník kurzu bere na vědomí, že není oprávněn zveřejnit či jinak šířit a to jakýmkoliv
způsobem know how, které v rámci kurzu získá, toto know how může využít pouze pro
vlastní tvorbu a své výrobky pak případně prezentovat pouze s uvedením autora projektu
účastník kurzu je povinen dávat pozor na své osobní věci, za jejichž ztrátu,
poškození, zničení či odcizení provozovatel kurzu neodpovídá
účastník kurzu/zákonný zástupce účastníka kurzu prohlašuje, že byl před započetím
kurzu seznámen se zásadami bezpečnosti při výkonu činností v rámci kurzu vykonávaných
zákonný zástupce případně jiná osoba doprovázející dítě účastnící se kurzu je
povinna seznámit dítě způsobem přiměřeným jeho věku se zásadami bezpečnosti při výkonu
činností v rámci kurzu vykonávaných a o povinnosti dbát pokynů vedoucího kurzu
zákonný zástupce případně jiná osoba doprovázející dítě účastnící se kurzu odpovídá
za bezpečnost a zdraví dítěte, za jeho osobní věci, za jeho jednání vůči ostatním osobám a
odpovídá i za škody způsobené dítětem těmto osobám nebo způsobené na vybavení
prostor, kde kurz probíhá

