Mgr. Jana Malásková, Sokolovská 5, 708 00 Ostrava Poruba, tel.: +420 736 276 938,
web: www.jmedu.cz, e-mail: jana.malaskova@email.cz, IČ: 74225367

Dohoda o poskytnutí školení
Název kurzu:
Hodinový rozsah kurzu:
Cena kurzu:
Místo konání:
Termín kurzu:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________ Kč
Ostrava,____________________
___________________________

Příjmení, jméno, titul:_______________________________________________________________
Datum narození:______________________ Místo narození:________________________________
Trvalé bydliště:__________________________________________________PSČ:______________
Kontaktní e-mail: ____________________________Kontaktní telefon:________________________
Jsem zaměstnán/a v zařízení sociálních služeb: ano x ne (zvolené zakroužkujte)
Jsem naočkován/a proti Hepatitidě B: ano x ne (zvolené zakroužkujte)
(dále jako „objednatel“ nebo také „účastník kurzu“)
a
Název firmy: Akreditovaná vzdělávací instituce Mgr. Jana Malásková
Sídlo firmy:

Sokolovská 5, 708 00 Ostrava Poruba

(dále jako „organizátor“ nebo také „poskytovatel“)

Uzavírají dohodu v níže uvedeném znění:
1. Organizátor je firma Mgr. Jana Malásková, Sokolovská 1135/5, Ostrava Poruba, IČ: 74225367.
2. Organizátor se zavazuje zajistit pro objednatele kurz na téma uvedené výše a to v místě výše uvedeném
(bližší specifikace bude upřesněna organizátorem následně). Termín, hodinový rozsah kurzu a cena
kurzu je uvedena výše.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit za tento kurz cenu kurzu takto (zvolené zakroužkujte):
a) Celou cenu kurzu zaplatí objednatel nejpozději k prvnímu dni kurzu, tj. před zahájením kurzu.
Podmínkou účasti objednatele na kurzu je předložení dokladu o zaplacení ceny organizátorovi
před zahájením kurzu.
b) Cenu kurzu zaplatí objednatel nejpozději do data:_______________________
c) Cenu kurzu zaplatí objednatel ve splátkách takto:
1. Splátka ve výši ………….,-Kč do data……………...
2. Splátka ve výši ………….,-Kč do data……………...
3. Splátka ve výši ………….,-Kč do data.……………..
Bez ohledu na splatnost ceny vzniká nárok na zaplacení ceny za kurz podpisem této dohody, není-li níže
ujednáno jinak.

Mgr. Jana Malásková, Sokolovská 5, 708 00 Ostrava Poruba, tel.: +420 736 276 938,
web: www.jmedu.cz, e-mail: jana.malaskova@email.cz, IČ: 74225367

4. Pokud se nebude moci účastník vzdělávací akce zúčastnit, může za něj objednavatel vyslat náhradníka.
Tuto změnu je nutné oznámit minimálně 5 dní předem a to písemně. Strany nemohou tuto dohodu
vypovědět, není-li ujednáno jinak. Strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou.
5. Pokud objednavatel zruší svoji objednávku na kurz, který je předmětem této dohody před zahájením
kurzu, je povinen uhradit organizátorovi smluvní pokutu ve výši 2000 Kč do 3 dnů od zrušení
objednávky. Pokud objednatel zaplatil část ceny před zahájením kurzu, je organizátor oprávněn započíst
storno poplatek ve výši 2000,- Kč na zaplacenou část ceny, s čímž objednatel souhlasí.
6. Od uzavření této dohody vzniká a trvá nárok organizátora na zaplacení ceny dle čl. 3 a čl. 4. Zahájením
kurzu se pro účely této smlouvy považuje započetí první výukové hodiny daného kurzu. Pokud se
objednatel, který je přihlášen a zařazen na kurz nedostaví, je povinen uhradit organizátorovi plnou cenu
kurzovného. Již zaplacené kurzovné je v takovém případě nevratné a organizátor je oprávněn tuto částku
započíst na svou pohledávku dle této dohody. Podpisem této dohody vzniká objednateli závazek zaplatit
organizátorovi celou cenu dle čl. 3 a 4. Pokud objednatel zrušil svou přihlášku písemně 5 a více dní před
zahájením kurzu, je poskytovatel kurzu oprávněn nepožadovat uhrazení kurzovného nebo jeho část.
7. Nebude-li objednatel z jakéhokoliv důvodu navštěvovat kurz, trvá jeho závazek zaplatit celou cenu za
kurz dle dohody. V případě, že se objednatel nemůže dostavit na kurz z důvodu vážné nemoci nebo
vážného úrazu, které mu brání výše uvedenému, pak má nárok na náhradní termín kurzu dle podmínek
stanovených organizátorem kurzu, avšak pouze za podmínky, že nejpozději do 3 kalendářních dnů od
odpadnutí takové překážky doloží organizátorovi originál lékařské zprávy prokazující existenci takové
překážky.
8. Organizátor potvrdí zařazení nebo nezařazení (v případě velkého počtu zájemců nebo jiných technických
a organizačních důvodů) objednatele na vzdělávací akci - kurz. S tímto potvrzením sdělí také účastníkovi
podrobný harmonogram vzdělávací akce. Zařazení dle výše uvedeného stanoví organizátor a je pro
objednatele závazné.
9. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu místa konání, času nebo přednášejících, pokud to bude z
organizačních nebo technických důvodů nezbytné. S tím objednatel souhlasí.
10. Vyplněním a zasláním přihlášky a dohody se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních
údajů Mgr. Janě Maláskové v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro realizaci objednaných služeb a
marketingové účely.
11. Objednavatel souhlasí se zasláním účetních dokladů elektronickou cestou.
12. Strany si znění dohody přečetly a s jeho obsahem souhlasí a svobodně dohodu podepisují.
13. Pokud objednatel uvede na této dohodě svůj kontaktní e-mail, má se za to, že email zaslaný mu na
uvedenou emailovou adresu je považovaný za doručený dnem odeslání.
Objednatel dále prohlašuje, že veškeré údaje, které jsou zde uvedeny, vyplnil/a pravdivě a souhlasí se
s podmínkami Mgr. Jany Maláskové, které jsou nedílnou součástí této dohody.

V_______________________ dne____________________
________________________________________________
Objednatel (je potřeba podepsat, nestačí vyplnit hůlkovým písmem)

V_______________________ dne____________________
________________________________________________
Organizátor

