AMOS Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o.
Krajinská 31/230
370 01 České Budějovice
IČ: 01595199

Obchodně-organizační podmínky
I.

Úvodní ustanovení
a. Záležitosti neupravené v těchto Obchodně-organizačních podmínkách se řídí
ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
b. Poskytovatelem se rozumí AMOS-Jihočeská vzdělávací společnost, s. r. o.
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, IČ: 01595199, sídlo České
Budějovice 1, Krajinská 230/31, zastoupená jednatelem Mgr. Milanem Veselým.
c. Objednavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která u poskytovatele
objednává služby v oblasti vzdělávání.
d. Účastníkem se rozumí fyzická osoba, které je poskytována vzdělávací služba.
e. Veškeré úkony související s obchodním vztahem musí být učiněny písemně, neníli uvedeno jinak. Nedodržení písemné formy má za následek neplatnost úkonu.
f. Písemnou formou se rozumí i komunikace pomocí e-mailu a online formuláře na
stránkách poskytovatele.

II.

Přihláška
a. Na vzdělávací kurzy (dále jen „kurzy“) poskytovatele se objednavatel
přihlašuje prostřednictvím závazné přihlášky. Závaznou přihlášku lze zaslat
online přes webové stránky www.vzdelavani-amos.cz, e-mailem na adresu:
info@vzdelavani-amos.cz nebo poštou na adresu: AMOS-Jihočeská
vzdělávací společnost, s. r. o., Krajinská 230/31, 370 01 České
Budějovice.
b. Přihlášky se přijímají nejpozději 5. pracovní den před zahájením kurzu, pokud
je termín uveden.
c. V případě, že objednavatel zašle přihlášku po uvedené lhůtě, poskytovatel ji
akceptuje za podmínky, že objednavatel splní všechny podmínky spojené
s přihláškou do doby zahájení kurzu.
d. Pokud není termín zahájení uveden, jsou jednotlivé kurzy zahajovány
průběžně podle zájmu objednavatele a poskytovatel objednavatele informuje
o nejbližším termínu konání, příp. se dohodne na termínu jiném.
e. Při individuálních a firemních akcích je možné místo a termín konání
změnit dle požadavku objednavatele.
f. Jedním formulářem lze přihlásit i více účastníků, tzn. podat hromadnou
přihlášku.
g. Přijaté přihlášky jsou zpracovány podle pořadí, kdy byly doručeny, a jejich
přijetí poskytovatel potvrzuje e-mailem a telefonicky. Není-li přihláška
poskytovatelem potvrzena, objednavatel přihlášení může zopakovat do
stanovené doby pro přihlášení.
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h.

Minimální počet účastníků ve většině nabízených kurzů je obvykle 5 osob.
Pokud se nepodaří, aby byl kurz obsazen, anebo přihlášení účastníci nebudou
zařazeni z důvodu naplněné kapacity, bude objednavatel bez zbytečného
odkladu vyrozuměn a poskytovatel nabídne náhradní termín. V případě, že
náhradní termín nebude stanoven, vrací poskytovatel objednavateli účastnický
poplatek, pokud si objednavatel nevybere jinou vzdělávací akci poskytovatele.

III.

Organizace kurzů
a. Prezence účastníků je 15 minut před zahájením kurzu. Čas ukončení kurzu je
uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během kurzu.
b. Kurzy jsou dělené do vyučovacích hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45
minut.
c. Po absolvování kurzu a splnění podmínek pro daný kurz obdrží účastník
osvědčení nebo absolventský list.

IV.

Cena a platební podmínky
a. Objednavatel akceptuje výši ceny kurzu uvedené v nabídce vzdělávací akce
Aktuální cena každého kurzu je napsána na webové stránce daného kurzu a
na přihlášce na kurz. Cena je stanovena dohodou.
b. Úhradu ceny kurzu probíhá bankovním převodem. Cena kurzu musí být
poukázána na účet poskytovatele č. 2000401823, kód banky 2010 (Fio
banka). Variabilní symbol je shodný s číslem faktury, která bude po přihlášení
zaslána, a to nejpozději 5. pracovní den před konáním kurzu, není-li
s poskytovatelem dohodnuto jinak. Poukázáním platby se rozumí její připsání
na výše uvedený účet poskytovatele.
c. Cenu kurzu lze případně uhradit v hotovosti oproti potvrzení před zahájením
kurzu.
d. Objednavateli bude na základě připsané platby na bankovní účet
poskytovatele zaslán daňový doklad e-mailem a poštou, resp. při zahájení
kurzu.
e. V den konání akce objednavatel, nebo jím vyslaný účastník, předloží u
prezence potvrzení o úhradě (kopii dokladu o bankovním příkazu).
f. V ceně kurzu jsou zahrnuty mj. teplé a studené nápoje. Případné náklady na
stravu, cestovné a ubytování si každý účastník hradí sám.
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V.

Stornovací podmínky
a. Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.
Objednavatel může zrušit přihlášku nejpozději 10 pracovních dnů před
zahájením kurzu s nárokem na vrácení poplatku za kurz v plné výši. Po tomto
termínu vracíme poplatek za kurz snížený o 30 %. Akceptujeme však
náhradníka.
b. Pokud se přihlášený účastník kurzu, anebo jeho náhradník nedostaví bez
omluvy, poskytovatel objednavateli nenabídne ze své nabídky náhradní kurz a
poplatek za kurz nevrací.
c. Případné vrácení poplatku nebo rozdílu poskytovatel provede do konce
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zrušení
přihlášky účastníka, převedením na účet, z něhož byl účastnický poplatek
hrazen. Při úhradě v hotovosti bude účastnický poplatek vrácen taktéž
v hotovosti.

VI.

Podmínky organizačních změn
a. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu, případně doby zahájení
nebo ukončení kurzu, osoby lektora, místa konání z organizačních a
provozních důvodů.
b. O změně poskytovatel neprodleně informuje objednavatele telefonicky a emailem. Z tohoto důvodu žádáme objednavatele, aby uváděl na přihlášce
aktuální kontakty. Pokud objednavatel hovor nepřijímá, poskytovatel jej
informuje pouze e-mailem a není odpovědný za případné následky na straně
objednavatele.
c. Pokud dojde ze strany poskytovatele k úplnému zrušení kurzu bez uvedení
náhradního termínu, vrátí objednavateli poplatek za kurz v plné výši.

VII.

Vyloučení odpovědnosti
a. Poskytovatel, AMOS-Jihočeská vzdělávací společnost, s. r. o., nepřebírá
odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá
při svých vlastních vzdělávacích akcích.
b. Dále nepřebírá odpovědnost za zranění, škody a ztráty, vzniklé účastníkům
kurzů, nebo které byly účastníky způsobeny. Případné náklady, způsobené
uvedenými okolnostmi, nese výhradně účastník vzdělávací akce.

VIII.

Závěrečný souhlas
Vyplněním a odesláním závazné přihlášky souhlasí objednavatel s Obchodněorganizačními podmínkami pro účast na vzdělávacích akcích pořádaných
poskytovatelem a zároveň dává svůj výslovný souhlas k využívání osobních
údajů pro marketingové účely poskytovatele. Tento souhlas může být kdykoliv
písemně odvolán.
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