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ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ÚČASTI VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PROŽITEK Z.S.  

 

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy Prožitek z.s. začínající od 1. 

srpna 2019. Prožitek z.s. nabízí jak akreditované, tak i neakreditované vzdělávací programy. 

Informace o akreditaci je součástí anotace daného vzdělávacího programu. 

 

1) Vstupní kritéria 

Základní podmínkou pro přijetí účastníka/účastnice do kurzů je dovršení 18 let v době začátku 

vzdělávacího programu. V případě některých vzdělávacích programů se přidávají k této podmínce 

další vstupní kritéria (dosažené vzdělání atd.), která jsou uvedena v anotaci k danému kurzu.  

2) Přihlašování na vzdělávací programy 

Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky. Po vyplnění a odeslání elektronického formuláře obdrží 

zájemce potvrzující automatickou odpověď. Pokud je vzdělávací program již naplněn, obdrží zájemce 

informaci o této skutečnosti cca do 1 týdne od odeslání přihlášky. Přihláška doručená po naplnění 

kapacity bude po dohodě s účastníkem zařazena do následujícího běhu daného vzdělávacího 

programu. Na všechny vzdělávací programy se lze přihlašovat průběžně, nejpozději však 21 dní před 

datem zahájení. Pozdější přihlášení nemusí být akceptováno (v takovém případě je zájemce 

neprodleně informován). Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení programu. V 

přihlášce uvádějte všechny požadované údaje, jsou nutné pro počítačové zpracování a pro vydání 

osvědčení o absolvování podle příslušných právních předpisů. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží 

výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o 

ochraně osobních údajů a GDPR. Nejpozději 14 dní před začátkem vzdělávacího programu obdrží 

všichni přihlášení vyrozumění o otevření příp.neotevření programu z důvodu dostatečného počtu 

přihlášených. V případě otevření obdrží zároveň informaci o svém zařazení a podrobnější 

informace k jeho konání + způsobu úhrady. Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu v 

termínech vzdělávacího programu z organizačních či dalších závažných důvodů (nemoc lektora 

apod.). O veškerých změnách budou účastníci co nejdříve informováni. Přijetí do vzdělávacího 

programu je pro účastníka závazné.  

 

3) Účastnické poplatky a způsob úhrady 
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U každého vzdělávacího programu jsou uváděny účastnické poplatky v Kč/osobu. 

Platba probíhá: 

 

 předem bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (faktura 

je zasílána emailem na adresu uvedenou v přihlášce) 

 na vyžádání výjimečně hotovostní platbou na místě (bude vydán příjmový doklad o úhradě) 

 

Kurzovné uhradí účastník nebo vysílající organizace vždy v daném termínu podle zaslaných propozic. 

 

Prožitek z.s. není plátcem DPH. 

4) Storno podmínky 

Pokud účastník chce od přihlášení do kurzu odstoupit a to ještě do doby, než mu bylo sděleno, že byl 

do kurzu zařazen, není třeba kurzovné ani jeho část hradit. Pokud účastníkovi bylo již sděleno, že kurz 

bude otevřen a on je do něj zařazen, a zároveň chce od svého přihlášení odstoupit je povinen uhradit 

100% ceny vzdělávacího programu. Po písemné žádosti, může organizátor umožnit převést 

účastnický poplatek na jinou osobu.  

Důvody, ze kterých účastník od přihlášení do kurzu odstupuje, nejsou při hrazení storno poplatku 

relevantní. Tzn. storno poplatek je nutno uhradit i při odstoupení z důvodu nemoci, nečekaných 

pracovních povinností, rodinných důvodů apod. Odstoupení účastníka z kurzu musí být provedeno 

písemnou formou (emailem) a následně musí být rovněž potvrzeno organizátorem kurzu. V případě, 

že došlo ze strany organizátora ke změně termínu konání kurzu (př. z důvodu nemoci lektora apod.) 

a tento přihlášenému účastníkovi nevyhovuje, lze z kurzu odstoupit bez povinnosti platby storno 

poplatku. 

5)  Ukončení kurzu 

Absolventi vzdělávacích programů obdrží po úspěšném absolvování kurzu osvědčení pořádající 

organizace. Základní podmínkou pro vystavení osvědčení je naplnění účasti min. 90% z výukových 

hodin (výuková hodina – 45 minut). Osobní účast účastníků je doložena podpisy v prezenčních 

listinách. Další kritéria pro ukončení kurzu, jako např. závěrečný test, jsou upřesněna vždy v anotaci 

kurzu na webových stránkách Prožitek z.s. 
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6) Informace o zpracování osobních údajů 

 

O účastnících našich vzdělávacích akcí zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum a 

místo narození, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu, identifikační a fakturační údaje 

organizace (pokud účastníka vzdělávací akce vysílá organizace), a to pro účely organizace vzdělávací 

akce. Osobní údaje zpracováváme pro splnění smlouvy na základě našeho oprávněného zájmu, kdy 

zpracování je nutné k naplnění našeho zájmu vzdělávací akci zorganizovat a účastníkova zájmu se 

této vzdělávací akce účastnit. Jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování. Osobní údaje budeme 

v tomto případě zpracovávat po dobu 5 let od konání vzdělávací akce. Po uplynutí této doby je 

budeme zpracovávat jen pokud to stanoví právní předpisy, nebo pokud je to nezbytné k ochraně 

našich právních nároků.  V Prožitek z. s. přijímáme veškerá technická a organizační opatření 

k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého 

přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 

jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny 

povinnosti stanovené nám obecně závaznými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Používáme 

moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny 

osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně 

převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.  

 

7) Prohlášení o přijetí podmínek:  

Účastníci kurzů se zasláním přihlášky a přijetím těchto podmínek zavazují, že se seznámili s anotací 

kurzu a že budou respektovat pravidla užívání prostor určených pro výuku v zařízení, v němž se kurz 

odehrává. Dále že budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnost důvěrné povahy, které se týkají 

spoluúčastníků v kurzu nebo jejich organizací a které se od nich během kurzu dozvědí.  

 

 

 

 


