Vnitřní podmínky Californian Sun
FIRMA CALIFORNIAN SUN POSKYTUJE SLUŽBY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY
UPRAVUJÍ SMLUVNÍ VZTAH MEZI FIRMOU CALIFORNIAN SUN A KLIENTEM JAZYKOVÝCH KURZŮ (PŘÍPADNĚ JEHO
ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM) A JSOU PRO ZÚČASTNĚNÉ STRANY ZÁVAZNÉ.
1.
Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi dodavatelem a klientem. Vztah a
právní poměr mezi klientem a pořadatelem kurzu, Mgr. Bc. Janou Štefanovou, CALIFORNIAN SUN,
SUN IČ: 63009510, je
dán občanským a obchodním zákoníkem.
Účastníky občanskoprávního vztahu jsou firma CALIFORNIAN SUN a klient vzdělávacího kurzu.
Klientem se rozumí fyzická osoba, která se zúčastní vzdělávacího kurzu či jiné akce vzdělávacího charakteru.
2.
Smluvní vztah mezi dodavatelem a klientem
klientem vzniká na základě elektronické přihlášky na webové stránce
www.californiansun.cz. Přihlášky jsou řazeny v pořadí, v němž byly doručeny s tím, že počet míst je limitován.
Spolu s přihláškou
láškou je nutné uhradit poplatek za kurz.
kurz Převzetím přihlášky a platby odpovědnou osobou se
CALIFORNIAN SUN zavazuje obstarat a zajistit klientovi službyy ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
kvalitě Vzniká zároveň
právo na uhrazení ceny kurzu předem v plné výši.
Klient odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v písemné přihlášce.
přihlášce. Za nezletilého účastníka podává
přihlášku a dále za něj jedná jejich zákonný zástupce.
Poplatek za kurz musí být vždy zaplacen před zahájením kurzu v plné výši, rozložené platby
plat nejsou možné. Platbu
je možné provést složenkou nebo bankovním převodem na účet:
ú
Mgr. Bc. Jana Štefanová - ČSOB, a.s. pobočka
Olomouc - číslo účtu: 377820383/0300.
377820383/0300
Platba za kurz bankovním převodem je možná max. do 20 pracovních dnů (1 měsíc) před zahájením kurzu.
Bezhotovostní platbu lze provést na základě údajů uvedených v přihlášce.
Při platbě bezhotovostní úhradou se dnem platby rozumí datum připsání poplatku za kurz na účet CALIFORNIAN
SUN. V případě úhrady ve stejný den mají přednost klienti, kteří si kurz objednali dříve.
Klient nemá nárok na snížení poplatku za kurz z důvodu státních svátků a prázdnin. Poplatek za kurz není rovněž
snižován z důvodu absence klienta na výuce. U delší souvislé absence je možné provést výměnu za náhradníka.
Po uzavření smlouvy - zasláníí závazné přihlášky - Vám CALIFORNIAN SUN potvrdí rezervaci místa na kurzu
a nejpozději tři týdny před zahájením kurzu Vám zašle
z
organizační pokyny. Definitivní zařazení do kurzu je
provedeno teprve po obdržení platby
tby společně
spol
se zaslanou kopií platebního dokladu.
Odhlášení z kurzu (stornopoplatky)
nad 15 dní ....... 15 %
15 - 7 dní ....... 50 %
7 - 0 dní ...... 100 %
Stornopoplatky jsou počítány z celkové ceny kurzu. Pro výpočet storna se započítává datum zahájení kurzu. Storno
100% platí i v případě, že se účastník nedostaví na kurz nebo se odhlásí během kurzu. Stornopoplatky se neplatí,
vyšle-lili student za sebe plně informovaného náhradníka. Veškeré odhlášky
hlášky je nutno podat
po
písemně ihned po
vzniku důvodu ke zrušení účasti na kurzu. Pro výpočet storna je rozhodující datum na odeslané zprávě.
zprávě Telefonické
odhlášení je informativní a musí po něm vždy následovat písemné.

3.
Předmětem služeb je zajištění individuálních vzdělávacích služeb formou One-to-one nebo kurzu s max. počtem 12
osob ve skupině.
Předmětem služeb není obstarání učebních pomůcek (knih, vzdělávacích podkladů).
Podmínkou zařazení klienta do vzdělávacího kurzu je včasné přihlášení a uhrazení celkové ceny kurzu.
Závazně
ávazně rezervované místo v kurzu má klient až po zaplacení poplatku za kurz.. Přednost mají dříve platící klienti.
Délka vyučování je udávána ve vyučovacích
čovacích hodinách. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut.
4.
Cena kurzu a jeho
eho hodinový rozsah je uveden v aktuální nabídce.
Změna místa konání je vyhrazena.
Firma CALIFORNIAN SUN je oprávněna zrušit kurz před jeho zahájením z důvodu nízkého počtu přihlášených osob.
Klienti
nti obdrží zpět zaplacený poplatek za kurz nejpozději do 14 dnů od ohlášení zrušení kurzu.
Nečerpá-li klient, ať už z části nebo plně, objednané a zaplacené služby z důvodu nesouvisejícího s činností firmy
CALIFORNIAN SUN,, nevzniká klientovi nárok na náhradu ceny dotčených služeb ani na slevu z ceny kurzu. Klient má
právo převést čerpání služeb na druhou osobu (náhradníka).
(
Dopravu na místo kurzu či pobytu si účastníci zajišťují sami.
CALIFORNIAN SUN nezodpovídá za škodu, ztrátu či zranění, jež klient utrpí při konané vzdělávací akci.
CALIFORNIAN SUN nenese finanční ani jinou spoluodpovědnost za výsledek zkoušek jakéhokoli druhu.
5.
Klient podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlasí
se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl firmě CALIFORNIAN SUN za
účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely firmy CALIFORNIAN SUN.
SUN
CALIFORNIAN SUN prohlašuje, že všechny poskytnuté osobní údaje klienta budou shromažďovány a zpracovávány
pouze pro účely poskytované služby v rámci firmy CALIFORNIAN SUN,, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu
se zákonem č.101/2000 Sb.
Klient
lient stvrzuje svým podpisem v závazné přihlášce, že jsou mu známy Vnitřní
třní podmínky firmy CALIFORNIAN SUN,
souhlasí s nimi,i, a v plném rozsahu je přijímá.
přijímá
Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. září 2011 a téhož dne nabývají právní účinnosti.

