Akademie Jana Blahoslava z.ú., B. Němcové 54/9, 460 05 Liberec V

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Objednávka vzdělávací akce se stává závaznou okamžikem jejího doručení Akademii Jana
Blahoslava. Klient potvrzuje odesláním objednávky správnost veškerých údajů a vyjadřuje jím
souhlas s obchodními podmínkami Akademie Jana Blahoslava z.ú.
2. Dojde-li ke změně identifikačních údajů na Vaší straně, prosíme Vás o jejich bezodkladné sdělení.
3. Cena vzdělávací akce zahrnuje náklady akademie na lektora, pronájem učebny a audiovizuální
techniky, občerstvení klientů a zpravidla též školící materiály. Uvedená cena je konečná. Nejsme
plátci DPH.
4. Klientovi vzniká nárok na slevu 10% v případě objednávky kurzu pro tři a více účastníků z jedné
organizace.
6. Účastnický poplatek hradí klient převodem z účtu na základě faktury, která je mu zaslána e-mailem
spolu s potvrzením objednávky. Přihlásí-li se klient na vzdělávací akci v době kratší než 5 pracovních
dnů před jejím zahájením, uhradí účastnický poplatek bezprostředně po obdržení faktury a před
začátkem vzdělávací akce se prokáže potvrzením o provedeném bezhotovostním převodu. Ve
výjimečných případech a po vzájemné dohodě je možné uhradit účastnický poplatek v hotovosti.
7. Pokud nedojde k úhradě ceny vzdělávací akce, resp. k připsání platby na náš účet nejpozději tři
pracovní dny po datu splatnosti, je klientova účast považována za zrušenou. Stejným způsobem se
pohlíží na situaci, kdy k platbě mělo dojít pět pracovních dní a méně před začátkem vzdělávací akce,
a účastník nemůže prokázat, že k úhradě došlo.
7. Pokud zrušíte svoji účast do jednoho měsíce před začátkem vzdělávací akce, vrátíme vám
účastnický poplatek v plné výši. Zrušíte-li svoji účast v rozmezí 1 měsíce až 14 dnů před začátkem
akce, činí váš storno poplatek 50 % z ceny kurzu. V době kratší než dva týdny činí storno poplatek
100% ceny kurzu. V případě vlastní neúčasti za sebe také můžete vyslat náhradníka. Abychom mohli
vašemu náhradníkovi včas vystavit osvědčení, potřebujeme znát jeho jméno, tituly a datum
narození alespoň jeden pracovní den před začátkem konání akce.
8. Nedojde-li k naplnění minimální kapacity kurzu nebo v případě zásahu tzv. vyšší moci se akce
neuskuteční. V takovém případě vám nabídneme náhradní termín nebo vrácení účastnického
poplatku v plné výši.
9. Při onemocnění lektora může dojít k přeložení akce na jiný termín, nebo pro vás zajistíme stejně
kvalitního lektora v původně plánovaném termínu. Přípustná je také změna místa konání vzdělávací
akce v rámci jednoho města. O jakékoli změně vás budeme včas informovat.
11. Po skončení vzdělávací akce obdrží každý účastník osvědčení o jejím absolvování.
12. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou tvoří Vaše objednávka.
Jejich aktuální znění je vždy uvedeno na našich stránkách www.a-jb.cz.
13. Dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů. Podrobnosti o zásadách jejich ochrany jsou
k dispozici na našich webových stránkách www.a-jb.cz.

