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Všeobecné obchodní podmínky – kurzy šití 

 

Definice pojmů:  

Kurz – ucelený soubor přednášek k zadanému tématu,  

Cena kurzu, kurzovné - zahrnuje lektorskou činnost Pořadatele, pronájem výukové místnosti, šicích 

strojů, energie. Cena kurzu nezahrnuje použitý materiál (látky, nitě). 

Účastník – fyzická osoba účastnící se Kurzu 

Rezervační systém – webové rozhraní přístupné po přihlášení Účastníka na adrese ucimesesit.cz 

Kreditní účet – stav kreditů, které má každý Účastník evidované na svém účastnickém účtu 

v Rezervačním systému 

Akční nabídka – mimořádná sleva na kredity, kdy 1 Kč má vyšší hodnotu než 1 kredit 

Pořadatel – Ing. Daniela Veselá, IČ: 76506215, se sídlem Kádnerova 373/2a, Liberec  

 

Kreditový systém:  

Každý účastník registrovaný v Rezervačním systému má evidovaný svůj Kreditní účet.  

Úhradou peněz na účet Pořadatele dojde k připsání kreditových bodů na konto Účastníka. Každá 1 Kč 

odpovídá připsanému 1 kreditovému bodu. Pořadatel může v rámci Akční nabídky připsat na konto 

účastníka více kreditových bodů než odpovídá jeho platbě v Kč (např. v případě permanentek).  

 

Kurzovné 

Před započetím Kurzu šití musí každý účastník uhradit pořadateli za daný kurz příslušné kreditové body. 

Kreditové body budou strženy z Kreditního účtu Účastníka.  

 

Přihláška na kurz 

Účastník se přihlašuje na kurz tak, že vyplní závaznou přihlášku v informačním systému Šaty Daniela 

pro správu kurzů 

 

Změna místa konání kurzu 

Pořadatel si vyhrazuje v případě mimořádné situace změnit místo konání kurzu.  

 

Možnost zrušení/odhlášení se z kurzu 

Účastník má možnost zrušit svou přihlášku na Kurz nejpozději 5 dní před začátkem první lekce Kurzu. 

V takovém případě má nárok na vrácení Ceny kurzu na svůj Kreditní účet. V případě zrušení kurzu 4 a 

méně dnů před začátkem Kurzu, nárok na vrácení kreditových bodů nemá.  
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Zrušení Kreditního účtu 

V případě dohody Účastníka a Pořadatele je možné zrušit Kreditní účet Účastníka.  

V takovém případě dojde k refundaci nevyčerpaných kreditových bodů tak, aby vyplacená částka v Kč 

odpovídala částce Účastníkem zaplacené. Při výplatě tedy dojde ke zohlednění Akčních nabídek.  

 

Ochrana osobních údajů  

Uvedené osobní údaje v rámci registrace slouží pro správu kurzů, fakturaci, možnost kontaktovat 

jednotlivé účastníky v souvislosti s kurzy. K uvedeným údajům má přístup odpovědná osoba – Ing. 

Daniela Veselá a správce webového portálu www.ucimesesit.cz (za účelem udržovat funkční rezervační 

systém). Osobní údaje nebudou předávány dalším osobám.  

 

Autorská práva 

Všechny sdílené a poskytnuté dokumenty jsou vlastnictvím Ing. Daniely Veselé. Jejich šíření třetím 

osobám je zakázáno. Porušení může být soudně vymáháno. 

 

 

 

Odpovědná osoba 

Ing. Daniela Veselá 

 

Kontakt 

Tel. +420 775 126 819 

Email: kurzy@ucimesesit.cz 

 

 

 

 

 

http://www.ucimesesit.cz/

