OBCHODNÍ PODMÍNKY pro akci PRÁZDNINOVÉ KREATIVNÍ DÍLNY PS 2016
Přihlášení a osobní údaje
Na akci PRÁZDNINOVÉ KREATIVNÍ DÍLNY (dále jen dílny) můžete svoje dítě přihlásit pomocí on-line přihlášky, kterou
najdete na webových stránkách u konkrétní akce. Po obdržení přihlášky Vám e-mailem zašleme potvrzení přihlášky
a rezervace místa a způsob platby. Pokud jsou dílny obsazeny nebo zrušeny z důvodu nízkého počtu přihlášených,
vyhrazujeme si právo Vaši přihlášku na daný kurz nepřijmout, přičemž Vás budeme e-mailem informovat o jejich
obsazení, zrušení nebo vypsání náhradního termínu. Přihlášením na dílny zároveň souhlasíte s těmito všeobecnými
podmínkami a udělujete souhlas s použitím Vašich osobních údajů pro účely administrace kurzů a fotografie z akcí
k propagačním účelům. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním požadavku na mail info@pohyblivysvatek.cz.
Podmínky účasti na dílnách
Podmínkou pro absolvování dílen je souhlas zákonného zástupce dítěte a předání aktuálního telefonického kontaktu
rodiče pro případ potřeby. Doporučujeme před začátkem dílen sjednat dítěti úrazové pojištění a předem informovat
pořadatele o případném zdravotním omezení - alergii na určitý materiál (např. kov, barvy, lepidla...), dietní omezení
apod.
Na zahájení dílen s sebou prosím přineste prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, staré max. 1 den. Nemocné, nachlazené
nebo jinak zdravotně nevyhovující dítě nemůže dílny absolvovat.
Úhrada kurzů a seminářů
Ceny jsou na webu uvedeny v Kč, nejsme plátci DPH. Vzhledem k omezené kapacitě dílen je třeba provést platbu zálohy
do 3 pracovních dnů od zaslání informací k přihlášce. Informace k platbě zasíláme po obdržení přihlášky spolu s dalšími
podrobnostmi ke kurzu, kurzovné se hradí na účet. V případě potřeby vystavit na dílny fakturu nám tuto skutečnost
prosím sdělte ještě před platbou kurzovného, abychom Vám mohli vystavit a zaslat fakturu předem se všemi
potřebnými náležitostmi.
Kurzovné je možno uhradit buď ve dvou splátkách, a to nevratnou zálohou + doplatek do 15.7.2016, nebo jednorázově
v plné výši (ve stejném termínu jako zálohu). V případě zájmu lze vystavit fakturu pro Vašeho zaměstnavatele, pokud
Vám poskytuje plnění na volnočasové aktivity. Faktura musí být uhrazena předem dle uvedených platebních podmínek.
Pozdější zaslání přihlášky či úhrada dílen se řeší individuální dohodou, nemůžeme však garantovat volné místo.
Zrušení účasti a storno podmínky pro dílny
Pokud svoje dítě přihlásíte na dílny a z jakýchkoli důvodů se nebude moci zúčastnit, dejte nám prosím vědět co
nejdříve, abychom mohli volné místo postoupit dalším zájemcům. Uhrazená záloha je nevratná (bude použita na
úhradu materiálu a pomůcek na dílny). Pokud účast dítěte zrušíte 20 dní před kurzem, budeme Vám moci vrátit 50%
doplatku, pokud se odhlásíte 10 a méně dnů před kurzem nebo přímo v den konání kurzu, kurzovné se z organizačních
důvodů nevrací. Je možné za dítě poslat na dílny náhradníka, jen nás prosím o této změně předem informujte.
Jestliže nedojde k uskutečnění dílen ze strany Pohyblivého svátku (např. z důvodu nenaplněné kapacity), můžete
požádat o navrácení finančních prostředků v plné výši nebo se zúčastnit dílen v náhradním termínu, je-li stanoven.
Vrácení kurzovného
Pokud máte nárok na vrácení kurzovného z důvodu zrušení dílen ze strany pořadatele nebo kvůli stornování Vaší
přihlášky dle uvedených storno podmínek, je třeba nám zaslat do 30 dnů od nastalé skutečnosti e-mailem tento
požadavek a číslo účtu, kam má být příslušná částka vrácena. Pokud nám číslo účtu nezašlete, částka propadá.
Pořadatel dílen
Pořadatelem dílen je Jiřina Bourková, Pekařská 92, 602 00 Brno, IČ 48519791. Tyto dílny nemají charakter příměstského
tábora.

