PODMÍNKY KONÁNÍ KURZŮ, WORKSHOPŮ A SEMINÁŘŮ
VP verze 010/2019
dále jen "Podmínky"

Čl. I. Výklad pojmů
a) Poskytovatel
Hauner Partners s.r.o.
IČ: 03444317
Korunní 880/101, Praha 3 – Vinohrady, 130 00
Institut módní tvorby s.r.o.
IČ: 06620736
Korunní 880/101, Praha 3 – Vinohrady, 130 00
b) Účastník – fyzická nebo právnická osoba, jež uzavírá s Poskytovatelem smluvní vztah za účelem absolvování výukových
hodin popř. využití dalších služeb
c) Rozvrh výuky
časový plán (rozpis) výukových hodin, kde jsou jednoznačně a pro Účastníka i Poskytovatele definovány parametry:
- datum konání každé Řádné výukové hodiny
- čas počátku a konce každé Řádné výukové hodiny
- celkový počet všech Řádných výukových hodin
- rozdělení bloků Řádných výukových hodin na část praktickou (workshop)a teoretickou (seminář)
d) Provozovna Poskytovatele
nebytový prostor Institut módní tvorby (dále IMT), ve kterém bude probíhat absolvování Řádných a Náhradních výukových
hodin. Adresa Provozovny Poskytovatele: Korunní 880/101, Praha 3 - Vinohrady, 130 00
e) Program – seminář, workshop nebo dlouhodobý kurz z aktuální nabídky na webu: http://www.institutmodnitvorby.cz/
f) Řád – řád bezpečnosti užívání a obsluhy technických zařízení používaných při praktické části výuky

Čl. II. Obecná ustanovení
(1) Poskytovatel se zavazuje umožnit Účastníkovi absolvovat stanovený počet Řádných výukových hodin v jím zvoleném
Programu ve stanovených termínech, časech a délkách výuky dle „Rozvrhu výuky“
(2) Řádné výukové hodiny budou poskytovány Poskytovatelem v provozovně IMT, výjimku tvoří exkurze mimo ateliér IMT
(3) Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem vzniká v okamžiku vyslovení souhlasu Účastníka s Podmínkami, tj.
udělením souhlasu v rámci on-line přihlášky do zvoleného programu (zatržením příslušného políčka při odeslání
přihláškového formuláře).
(4) Cenu za daný Program je možno uhradit dvěma způsoby:

a)
v provozovně IMT v hotovosti nebo kartou– rezervace místa je platná 7 dní od potvrzení rezervace našim
pracovníkem
b)
převodem na číslo účtu – rezervace místa je platná 7 dní od potvrzení rezervace našim pracovníkem
V případě dlouhodobých kurzů (přesné rozdělení na webu IMT) je možné platbu rozdělit na 2 splátky – zálohu a doplatek
(záloha činí 50% kurzovného), s tím, že doplatek musí být uhrazen nejpozději v den konání kurzu. V případě splátkového
kalendáře dojde k navýšení ceny o 5%. Splátkový kalendář není možný u workshopů a seminářů.
(5) Za úhradu ceny Programu, popř. dílčí tranše je považováno:
- připsání fin. prostředků na účet Poskytovatele do 7 dnů od potvrzení přijetí přihlášky
- úhrada fin. prostředků v hotovosti Poskytovateli do 7 dnů od potvrzení přijetí přihlášky
V případě, že nebyla platba evidována do 7 dnů od potvrzení přijetí přihlášky, místo v kurzu je automaticky uvolněno dalším
zájemcům o kurz. O této skutečnosti předem informujeme emailem.
Platba se vztahuje na konkrétní program vybraný Účastníkem na vybraný termín konání. Platbu kurzovného není možné
převádět na jiný druh kurzu, př. semináře.
(6) Účastník souhlasí se skutečností, že absolvovat první Řádnou výukovou hodinu je možno až po splnění podmínek v čl. II
odst. 5 písmeno a nebo b dle zvoleného způsobu úhrady ceny za daný Program.
(7) Účastník souhlasí se skutečností, že v případě prodlení s úhradou ceny za daný Program dle čl.II. odst. 5 písmeno a nebo
jakékoliv dílčí tranše ceny Programu dle čl. II odst. 5 písmeno b, nebude Účastníkovi umožněno, až do doby úhrady dané
ceny Programu nebo dílčí tranše ceny Programu pokračovat v absolvování Řádných výukových hodin. Na Řádné výukové
hodiny, které nebude možno dle předchozí věty Účastníkovi poskytnout, se nevztahuje ustanovení čl. III odst. 1
(8) V případě, že účastník zvolí Program, který již probíhá, tj. ostatní Účastníci již absolvovali minimálně počáteční Řádnou
výukovou hodinu, je možné, aby Účastník pokračoval společně s dalšími Účastníky v absolvování dalších Řádných
výukových hodin dle rozvrhu výuky. Účastníkem takto neabsolvované Řádné výukové hodiny nebudou Poskytovatelem
bezplatně Účastníkovi nahrazeny. Taktéž zbylé zmeškané lekce (dle rozvrhu) ze strany účastníka nebudou nahrazeny
Poskytovatelem.
(9) Pokud účastník preferuje určitého lektora a vybere si výukovou hodinu právě s tímto lektorem, Poskytovatel nezodpovídá
za případné změny lektora (nemoc, dovolená, osobní důvody lektora) ve výukové hodině. Poskytovatel může provést změnu
v programu (např. přehození výukových lekcí), nemůže však pozměnit program tak, aby se změnil samotný obsah výuky.
(10) Účastník souhlasí se skutečností, že poskytovatel během výuky pořizuje obrazovou dokumentaci
kurzu/workshopu/semináře (fotografování, videozáznam). V případě, že účastník s touto skutečností nesouhlasí, sdělí tuto
skutečnost před pořízení záznamu. Poskytovatel bude toto rozhodnutí respektovat. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel.
(11) Poskytovatel není zodpovědný za hluk způsobený mimo výukový prostor (myšleno Provozovna poskytovatele), tedy v
okolí mimo učebnu.
(12) Pokud účastník není spokojený s konkrétní výukovou lekcí a má závažný důvod k reklamaci, může tak učinit
prostřednictvím emailu klara@institutmodnitvorby.cz. Poskytovatel na základě přijaté reklamace výukové lekce případ
prošetří a navrhne řešení do 30 dnů od přijetí reklamace. Poskytovatel sám posoudí, zda má účastník nárok na kompenzaci
v podobě náhrady, nebo vrácení finanční částky.
Čl. III. Promeškání ze strany Poskytovatele
(1) V případě, že Poskytovatel z jakéhokoliv důvodu nebude schopen Řádnou výukovou hodinu dle Rozvrhu výuky
poskytnout, zavazuje se Účastníkovi umožnit bezplatně čerpat Náhradní výukovou hodinu.
(2) Termín a čas Náhradní výukové hodiny bude stanoven po vzájemné dohodě mezi Poskytovatelem a Účastníkem.
(3) Vzájemná dohoda mezi Účastníkem a Poskytovatelem ohledně termínu a času poskytnutí Náhradní výukové hodiny musí
mít písemnou podobu. Minimálně Účastníkem a Poskytovatelem potvrzený E-Mail. Náhradní výukovou hodinu je možno
čerpat nejpozději do jednoho kalendářního týdne po plánovaném ukončení poslední Řádné výukové hodiny v Rozvrhu výuky.

(4) V případě, že nebude mezi Účastníkem a Poskytovatelem nalezeno dohody ohledně termínu Náhradní výukové hodiny,
zavazuje se Poskytovatel vrátit Účastníkem zaplacenou odměnu (cenu) za danou výukovou hodinu (hodiny) a to do 7
kalendářních dnů po ukončení poslední Řádné výukové hodiny v Rozvrhu výuky.
Čl. IV. Promeškání ze strany Účastníka
(1) V případě, že se Účastník nedostaví na Řádnou výukovou hodinu dle Rozvrhu výuky, je taková hodina považována za
Promeškanou hodinu ze strany Účastníka.
(2) Takto Promeškaná hodina dle čl. IV odst. 1 se považuje za hodinu řádně poskytnutou ze strany Poskytovatele a Účastník
nemá nárok na bezplatné poskytnutí Náhradní výukové hodiny.
(3) V případě, že se Účastník dostaví na Řádnou výukovou hodinu až po zahájení této Řádné výukové hodiny uvedené v
Rozvrhu výuky, nebude promeškaný čas Účastníkovi bezplatně nahrazen.
(4) Poskytovatel není oprávněn Promeškanou hodinu nahradit.
Čl. V. Promeškání Náhradní výukové hodiny
1) V případě, že se Poskytovatel nedostaví na Náhradní výukovou hodinu-dle Čl. III odst. 2,je povinen vrátit Účastníkem
zaplacenou odměnu za danou výukovou hodinu (hodiny) ve lhůtě do 7 pracovních dnů od data uplynutí Náhradní výukové
hodiny stanovené dle Čl. III odst. 2
ČL. VI. storno podmínky
(1) Veškeré žádosti o stornování uhrazené ceny daného Programu je možné zasílat výhradně těmito způsoby:
a) elektronickou poštou na adresu: info@institutmodnitvorby.cz
b) poštovní zásilkou na adresu Provozovny Poskytovatele
c) osobně v Provozovně Poskytovatele
Za okamžik přijetí žádosti o stornování je považováno:
čl. VI odst. 1 písm. a
datum přijetí příchozí zprávy el. pošty Poskytovatelem uvedený v příchozí zprávě el. pošty s oznámením storna daného
Programu Účastníkem
čl. VI odst. 1 písm b
Datum skutečného přijetí poštovní zásilky Poskytovatelem s oznámením storna daného Programu
čl. VI odst. 1 písm c
datum skutečného oznámení storna v Provozovně Poskytovatele, jež bude strvrzeno razítkem Poskytovatele vč. data přijetí na
oznámení storna.
(2) Má-li za sebe Účastník v okamžiku storna Náhradníka, uvede tuto skutečnost do oznámení storna daného Programu.
(3) Náhradník bude pokračovat v započatém Programu Účastníka dle Rozvrhu výuky.
(4) Storno poplatky za dlouhodobé a krátkodobé kurzy
a) Při podání žádosti o storno Programu více než 40 dní před dnem zahájení kurzu je Účastníkovi účtován jednorázový
poplatek spojený s administrativou ve výši 500 Kč.
b) Při podání žádosti o storno Programu méně než 40 kalendářních dní před datem započetím Programu (datem konání první
Řádné výukové hodiny) Programu bude Účastníkovi účtován storno poplatek:



zrušení 39. až 30. den před zahájením Programu - vrácení 90% z částky kurzovného



zrušení 29. až 20. den před zahájením Programu - vrácení 70% z částky kurzovného



zrušení 19. až 10. den před zahájením Programu - vrácení 30% z částky kurzovného



zrušení 9. až 3. den před zahájením Programu - vrácení 20% z částky kurzovného



zrušení 2 a méně dní před zahájením Programu - vrácení 0% z částky kurzovného

c) Při podání žádosti o storno Programu po započetí Programu tj. po datu konání první Řádné výukové hodiny je Účastníkovi
účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny celkové ceny Programu.

Čl. VII. Praktická část výuky
(1) Praktická část Řádných výukových hodin bude probíhat v prostorách IMT, pokud Poskytovatel neurčí jinak . O této
skutečnosti bude Účastníka předem informovat.
(2) Před začátkem absolvování praktické části Řádných nebo Náhradních výukových hodin je Účastník povinen seznámit se s
„Řádem bezpečnosti užívání a obsluhy technických zařízení používaných při praktické části výuky“(dále jen „Řád“)
(3) V průběhu absolvování praktické části výukových hodin v prostorech IMT je Účastník povinen dodržovat výše uvedený
Řád a vyvarovat se jednání, které by mohlo způsobit jakékoliv zranění jemu samotnému nebo kterékoliv jiné osobě nebo by
mohlo mít za následek poškození jakéhokoliv technického zařízení v prostoru IMT.
(4) V Provozovně Poskytovatele je Účastníkovi povoleno pořizovat audio a video záznamy. Pořízením audio nebo video
záznamu se rozumí zaznamenání průběhu výukové hodiny na jakékoliv záznamové zařízení. Následné šíření pak podléhá
souhlasu Poskytovatele.
(5) Účastník dodržuje svůj rozvrh hodin. Na výukovou hodinu dochází přesně na stanovenou hodinu začátku a odchází ve
stanovenou hodinu ukončení, aby nenarušil rozvrh hodin jiných výukových hodin.
(6) Účastníkovi není dovoleno v průběhu praktické části výukových hodin v prostoru šicích strojů konzumovat jakékoliv
potraviny, pít jakékoliv nápoje ani kouřit. Kouřit je možné v prostoru balkónu.
(7) Poskytovatel není zodpovědný za okolnosti vzniklé mimo jeho kontrolu. Rozumíme - poruchu strojního zařízení, výpadek
elektřiny, dodávku vody aj. Zároveň je Poskytovatel povinen takovou lekci adekvátně nahradit.
(8) V případě narušování výuky účastníkem (nevhodné chování, napadání lektora aj.) je Poskytovatel oprávněn okamžitě
vykázat Účastníka z Provozovny Poskytovatele a bez náhrady neumožnit Účastníkovi další čerpání Řádných výukových
hodin.
(9) Účastník prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a je duševně zdráv.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stane-li se v budoucnu jakékoliv ustanovení těchto Podmínek neplatné, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají v
platnosti.
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne: 12.8. 2019
Účastník odesláním přihlášky potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito Podmínkami, rozumí jim, souhlasí s nimi a zavazuje
se je dodržovat.

