OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Přihlášení do kurzu
a) Zájemci o kurz se přihlašují prostřednictvím rezervace:
o na webových stránkách: www.motoskola-vohradsky.cz,
o emailem: info@motoskola-vohradsky.cz,
o telefonem: +420 777 084 229,
o FB: motoškola Vohradský.
b) Přihlášenému účastníkovi bude prostřednictvím e-mailu potvrzena jeho rezervace a
zaslány podrobné informace o účasti a způsobu úhrady kurzu. Termín kurzu bude
rezervovaný po dobu 10 pracovních dnů. V této době se objednavatel zavazuje uhradit
objednaný kurz.
c) Objednání kurzu se považuje za závaznou přihlášku a vzniká tím smluvní vztah. Na
objednávku se vztahují storno podmínky uvedené níže.

2. Splatnost kurzu
a) Je do 10 pracovních dnů od potvrzení rezervace kurzu.

3. Způsob platby kurzu a platební podmínky
a) Informaci o způsobu platby za kurz obdrží objednavatel kurzu prostřednictvím emailu
po vytvoření rezervace. Pokud termín splatnosti nebude dodržen, bude rezervace
zrušena jako by nebyla učiněna.
b) Po uhrazení ceny objednatelem za objednaný kurz vystaví poskytovatel služby daňový
doklad a zašle jej objednateli na adresu uvedenou v objednávce.

4. Vznik smluvního vztahu
a) Písemná podoba smlouvy se nevyhotovuje. Vytvořením závazné objednávky vyjadřuje
objednavatel souhlas s obchodními podmínkami (viz. webové stránky, zaslání
emailem) a stvrzuje, že byl seznámen s jejich obsahem a souhlasí s nimi v plném
znění. Obchodní podmínky jsou součástí potvrzujícího emailu, který poskytovatel
zašlete společně s informacemi o platbě a účasti na kurzu.

b) Uhrazení ceny za kurz se považuje za projev svobodné vůle každého objednavatele a
ten tímto potvrzuje, že tak neučinil v tísni ani pod nátlakem.
c) Objednavatel je povinen vyčerpat objednaný kurz v dohodnutém termínu.
d) neúčasti je povinen poskytovatele informovat a dohodnout v případě, že to situace
dovoluje změnu termínu nebo případného náhradníka (postupníka), o kterém dodá
poskytovateli veškeré potřebné údaje.
e) V případě, že se objednavatel bez omluvy nezúčastní, mohou po něm být vyžadovány
náklady spojené s uskutečněním kurzu.

5. Odstoupení od smlouvy
a) Poskytovatel se zavazuje, že v případě zrušení kurzu z jeho strany, nabídne bez
zbytečného odkladu účastníkům náhradní termín.
b) Objednavatel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od doby, kdy poskytovatel kurzu
potvrdil rezervaci.
c) V případě odstoupení od smlouvy vrátí poskytovatel kurzu peněžní prostředky přijaté
od kupujícího (účastníka) maximálně do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy.
d) Odstoupení od smlouvy je objednavatel kurzu povinen zaslat v písemné podobě.
e) Poskytovatel může od smlouvy odstoupit neuhradí-li objednavatel cenu objednaného
kurzu.
f) V případě nesplnění potřebných kritérií týkajících se např. minimálního počtu
účastníků, aktuálního stavu počasí atd., si poskytovatel vyhrazuje právo, domluvený
termín čí místo výuky kurzu zrušit a nabídnout objednavateli náhradní termín či místo.

6. Odpovědnost provozovatele a účastníků
a) Účastník:
o zúčastňuje se kurzu na vlastní nebezpečí,
o je povinen počínat si tak, aby předešel možní poškození na zdraví a majetku
svém i dalších zúčastněných, přičemž plně odpovídá za jím způsobené škody,
o nesmí být při kurzu pod vlivem návykových a omamných látek, ani ve stavu
snížené pozornosti a koncentrace ani neužívá léky, které by mohly mít vliv na
bezpečné a řádné absolvování kurzu,
o je zcela zdráv a netrpí žádnou nemocí, která by mohla snížit jeho schopnost k
bezpečné účasti na kurzu,
o jeho motocykl musí být v řádném technickém stavu,
o i jeho případný spolujezdec musí splňovat podmínky nutné pro jízdu v
silničním provozu, včetně ochranných pomůcek,
o je povinen dbát pokynů instruktora,

o je povinen přizpůsobit jízdu svým schopnostem, stavu motocyklu, na němž
absolvuje kurz a aktuálním klimatickým podmínkám,
o je povinen dodržovat právní předpisy platné a splňovat podmínky pro jízdu na
pozemních komunikacích,
o za osobu nezletilou odpovídá v plném rozsahu její zákonný zástupce.
b) Poskytovatel:
o nenese žádnou odpovědnost za škodu na zdraví či majetku, vzniklé při kurzu,
o po uhrazení kurzu se zavazuje splnit podmínky daného kurzu a zrealizovat jej.

7. Ochrana osobních údajů
a) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., "O ochraně osobních údajů" ve znění
pozdějších předpisů, dává účastník, případně další zainteresovaná osoba souhlas se
shromažďováním, uchováváním , zpracováním a uveřejněním osobních údajů
potřebných pro účely pořádání kurzu, souhlasí s pořizováním a použitím fotografií,
audio a audiovizuálních nahrávek pořízených během kurzu. Souhlas je vydáván na
dobu neurčitou. Účastník byl informován ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O
ochraně osobních údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje
zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být
údaje zpřístupněny a o možnosti souhlas odvolat. Zúčastněné strany byly poučeny ve
smyslu Zákona o ochraně osobních údajů o skutečnosti, zda je poskytnutí osobního
údaje povinné či dobrovolné.
b) Objednavatel či účastník uděluje souhlas s průběžným zasíláním reklamních e-mailů,
týkajících se nabídek a informací motoškoly. Tento souhlas je možno kdykoli
odvolat.)
c) S poučením o ochraně osobních údajů a jejich poskytování bude účastník seznámen v
rámci obchodních podmínek, které jsou na webových stránkách společnosti, budou mu
dále zaslány při potvrzení objednávky kurzu na jeho e-mailovou adresu. Účastník
uděluje poskytovateli kurzu souhlas s využitím jeho osobních dat pro výše uvedené
účely odesláním své objednávky dodavateli, přečtením instruktážního e-mailu či
písemně v den konání kurzu.
d) Poskytovatel služby bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly
shromážděny. Dále je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

8. Závěr
a) Veškerá přání, připomínky a nesrovnalosti vzniklé nad rámec těchto Obchodních
podmínek budou řešeny s maximální snahou vyjít vstříc a sjednávat nápravu. Děkuji za
důvěru a doufám, že budete s mými službami spokojeni.

