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OBCHODNÍ PODMÍNKY
Pokud se chcete zúčastnit školení, kurzu nebo jiné akce pořádané
Safety Academy System – Martin Honzík
Vlkov 150
PSČ: 551 01
IČ: 7142 0070
Tel.: +420 605 503 720
E-mail: martinhonzik@seznam.cz, info@safety-academy.cz
Číslo účtu: 1093027329/0800
kterou jste si vybrali na našich stránkách www.safety-academy.cz, pak:

1) Klikněte u konkrétního kurzu na tlačítko „Přihlásit se“.
2) Vyplňte a odešlete přihlašovací formulář.
3) Jeho odesláním souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a zároveň
souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.
4) Vámi zadané osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefon)
použijeme pouze k administrativě související s pořádáním konkrétního
kurzu a k vystavení faktury. Vaše osobní údaje zpracováváme tak, aby
nedošlo k jejich zneužití. Více o zpracování a ochraně osobních údajů
v samostatném dokumentu.
5) Na váš e-mail zašleme fakturu - fakturujeme 100% ceny.
6) Proveďte její úhradu. Pokud máte o kurz skutečně zájem, pak prosím
neotálejte s platbou – kurzy se rychle plní a datum připsání platby na náš
účet rozhoduje o pořadí přihlášených.
7) Teprve po obdržení vaší platby na náš účet je vaše přihláška považována
za závaznou. O obdržení platby a zařazení vaší přihlášky mezi závazně
přihlášené vás budeme informovat e-mailem.
8) Tímto potvrzením se vám zavazujeme za obdrženou platbu zprostředkovat
vámi objednanou akci dle specifikace uvedené u konkrétního kurzu.
9) Od vás očekáváme, že dorazíte včas a nenecháte nás ani ostatní účastníky
na vás čekat a že dorazíte i s potřebným vybavením, které je u každého
kurzu konkretizované.
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Pokud jste firma nebo skupina a požadujete zrealizovat kurz „Na přání“ dle vašich
specifických požadavků:
1) Kontaktujte nás – viz výše uvedené kontakty.
2) Obratem se s vámi spojíme a po zadání vašich požadavků vám
vypracujeme návrh školení a cenovou nabídku a pak se domluvíme na
dalším.

Stát se může cokoli, aneb pokud budete muset zrušit svoji účast na již objednané
akci (např. zlomená noha, svatba či jiná nepříjemnost):
1) Kontaktujte nás prosím a domluvíme se na dalším postupu (např. jestli za
sebe vyšlete náhradníka).
2) S přípravou a organizací akce máme spojené určité náklady ještě i před
vlastní realizací kurzu (např. propagace kurzů, reklama, rezervace
ubytování, odmítnutí účastníků, kteří mohli jet místo vás, ale přihlásili se až
po naplnění kapacity kurzu, atd.). Proto, pokud svoji účast zrušíte, jsme
nuceni vám účtovat storno poplatek v závislosti na termínu vašeho
odhlášení před začátkem konáním kurzu:
a) Odhlášení 30 a více dní před začátkem akce – storno poplatek 15%
z ceny kurzu.
b) Odhlášení 29 - 18 dní před začátkem akce – storno poplatek 50%
z ceny kurzu.
c) Odhlášení 17 – 0 dní před začátkem akce – storno poplatek 100%
z ceny kurzu.
3) Pokud svoji účast nezrušíte a na objednaný kurz se nedostavíte, tak jsme
nuceni vám účtovat storno poplatek ve výši 100% z ceny kurzu.
Pokud bude problém u nás, aneb když kurz nebudeme vůbec schopni zrealizovat:
Ne všechno lze naplánovat a stejně jako vám, tak i nám se občas mohou stát
věci nepředvídatelné a pak i přes všechno úsilí nebudeme schopni smluvenou
akci pro vás zrealizovat.
1) Co nejdříve vás o tom budeme informovat.
2) Žádný storno poplatek neúčtujeme a vaši platbu vám celou vracíme na
účet, ze kterého jste ji zaslali.

3

Organizační a bezpečnostní poučení – vaše bezpečnost je na prvním místě:
1) Většina našich outdoorových kurzů a školení se skutečně pořádá venku a
jak známo, tak větru ani dešti neporučíme a za počasí neručíme.
2) Pokud bude nepřízeň počasí zásadně ovlivňovat bezpečný průběh akce,
tak si z důvodu vaší bezpečnosti vyhrazujeme právo (po domluvě s vámi)
program, popřípadě místo konání akce upravit nebo v krajním případě i
akci přesunout na jiný termín, který společně domluvíme.
3) V případě, že na kurzu budete používat lyžařské nebo skialpinistické
vybavení, je nutné mít vázání na vás správně seřízené a nastavené.
Pro kurzy, při kterých se pohybujeme ve výškách a nad volnou hloubkou
nebo v exponovaném terénu dále platí:
4) Tím, že souhlasíte s těmito obchodními podmínkami zároveň potvrzujete,
že jste zdravotně způsobilí pro pohyb ve výškách a netrpíte žádným
onemocněním nebo jinou zdravotní indispozicí, která by ovlivňovala stav
vašeho vědomí, vnímání a rozhodování (např. epilepsie, cukrovka, atd.).
Pokud si nejste jisti, zda vaše onemocnění nebo jiná indispozice nespadá
mezi výše uvedená, tak nás prosím kontaktujte a domluvíme se – jde nejen
o vaši bezpečnost, ale i o bezpečnost ostatních frekventantů.
5) Veškeré vaše lezecké vybavení, které budete používat na kurzu, musí být
nepoškozené a certifikované dle platných EN norem.
6) V průběhu celého kurzu se zavazujete dodržovat pokyny lektora.

