PODMÍNKY kurzu Hlídáček pořádaných Heidi rodinným centrem z.s. (provozovatel):
Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek registračního formuláře a jejím
elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace místa.
Provozovatel Vás bude kontaktovat telefonicky pro bližší informace ohledně nástupu a dalších
podrobností.
Místo je rezervováno po včasné uhrazení platby. V opačném případě Vaše registrace propadá.
V případě hrazení kurzu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury,
vystavené provozovatelem, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti faktury.
Úhradu lze provádět:
• platebním příkazem na běžný účet Heidi rodinného centra z.s.: Fio banka 2801843680/2010
Náš systém automaticky nepotvrzuje přijetí platby na náš účet a nerozesílá automaticky fakturu.
Pokud Vás nekontaktujeme, platba proběhla v pořádku a těšíme se na Vás dle dohodnutého termínu.
Prosíme, pokud potřebujete poslat fakturu, informujte nás o tom na info@heidirodinnecentrum.cz a
my Vám ji zašleme na uvedený email.
Přijetím platby na náš účet Vás evidujeme v seznamu účastníků a těšíme se na Vás tímto na kurzu
Hlídáček.
Hlídáček neprobíhá ve dnech pracovního volna a státních svátků pro školní rok 2020/2021. Termíny
prázdnin a svátku jsou vystaveny na nástěnce v Heidi rodinném centru nebo je naleznete na
stránkách MŠMT ČR.

V případě zrušení místa na kurzu ze strany přihlášeného účastníka jsou platné storno 100% z celkové
ceny kurzy.
Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout na lekci účastníky s infekčními nemocemi, nemají-li
účastníci potvrzení o bezinfekčnosti od lékaře. Účastníkovi tímto nevzniká právo na vrácení platby za
lekci.
Provozovatel nezodpovídá a nepřebírá zodpovědnost za nenadálé situace jako jsou například: náhlé
přírodní katastrofy, živelné pohromy, války, epidemie, jednání a rozhodnutí vládních orgánů či
jakýchkoliv třetích stran apod. V případě zrušení lekce z důvodu náhlé přírodní katastrofy, živelné
pohromy, války, epidemie, jednání a rozhodnutí vládních orgánů či jakýchkoliv třetích stran apod.
nevzniká provozovateli povinnost vrácení kurzovného. Kurzovné může být v tomto případě
kompenzováno nabídnutím jiné služby provozovatele.
Účastník kurzu je povinen dodržovat provozní a bezpečnostní řád, především pak pokyny týkající se
bezpečnosti a zdraví účastníků soustředění. Účastník je povinen zdržet se chování, které může
poškozovat ostatní účastníky kurzů. V případě poškození zdraví či majetku účastníkem si provozovatel
vyhrazuje právo na náhradu škody.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsazení lektora a zázemí.

