Všeobecné podmínky realizace prázdninových vzdělávacích aktivit
(dále jen jako „podmínky“)
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
Podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Technickou univerzitou v Liberci (dále jen „TUL“) a
účastníkem vzdělávání, resp. jeho zákonným zástupcem (dále jen „účastník“) a týkají se
prázdninových vzdělávacích a souvisejících volnočasových aktivit, provozovaných Technickou
univerzitou v Liberci (dále jen „Kurzy“). Vzdělávání v Kurzech má výlučně charakter osobnostního
rozvoje. Veškeré vztahy mezi TUL a účastníkem se řídí těmito podmínkami a vztahy, neupravené
těmito podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.).
II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TUL
Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec, IČ: 46747885, DIČ: CZ46747885,
zastoupená rektorem prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, osoba odpovědná za smluvní vztah je Ing. Miloš
Hernych.
III. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Poskytovanou službou se dle těchto podmínek rozumí organizace dobrovolných volnočasových aktivit
pro děti a mládež, zaměřených na podporu a propagaci vědy a výzkumu zejména v oblastech
technických a přírodních věd. Místem plnění smluvních povinností je některá z učeben TUL nebo jiné
místo dohodnuté mezi TUL a účastníkem.
IV. PODMÍNKY ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH KURZECH A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Na základě projevení zájmu účastníka (vyplnění přihlášky v elektronické formě a její odeslání) TUL
přijetí přihlášky potvrdí a oznámí účastníkovi podmínky poskytnutí služby, zejména rozsah
poskytovaných služeb, termíny a další související okolnosti.
Klient vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami služby odesláním písemné přihlášky, přičemž za
písemnou přihlášku se považuje vyplnění webového formuláře.
Smluvní vztah vzniká potvrzením přijetí odeslané písemné přihlášky.
V. ZPŮSOB ÚHRADY ÚČASTNICKÉHO POPLATKU
TUL sdělí účastníkovi způsob úhrady za poskytovanou službu. Úhrada musí být provedena do
termínu, stanoveného TUL jako nejzazší termín připsání na její účet. Účastníkovi bude sdělen
jedinečný variabilní symbol platby a částka za účast na Kurzu, a to převodem, případně složenkou na
účet TUL 305806603/0300, vedený u ČSOB v Liberci. V případě požadavku účastníka (například
pokud úhradu za poskytnutou službu provede třetí osoba), bude ze strany TUL vystavena faktura s
uvedením údajů o plátci a předmětu plnění.
VI. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ÚČASTNÍKA; POVINNOSTI ÚČASTNÍKA
V případě neúčasti účastníka na výuce v Kurzu nevzniká nárok účastníka na vrácení zaplacené ceny
ani její části.

Nárok účastníka na vrácení celé částky vzniká pouze v případě písemného ukončení smluvního vztahu
účastníkem v termínu nejméně 30 dní před zahájením Kurzu. Pokud bude končení smlouvy
účastníkem učiněno nejpozději 15 dní před zahájením Kurzu, vzniká účastníkovi nárok na vrácení
50 % z ceny Kurzu.
Účastníci jsou v průběhu Kurzu zejména povinni dbát pokynů vyučujících a pedagogického dozoru.
Účastníci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví dalších
účastníků Kurzu při všech činnostech, souvisejících s jejich realizací, a dodržovat protipožární
opatření. V době výuky a během volnočasových aktivit Kurzu jim je zakázáno vyklánět se z oken,
kouřit, požívat alkohol a psychotropní látky.
Účastníci se při účasti na Kurzech chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během účasti na Kurzu, jsou účastníci povinni hlásit
ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru.
Účastníkům není dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a jinými zařízeními bez
dozoru a svolení vyučujícího či pedagogického dozoru.
Na Kurzy nosí účastníci pouze věci potřebné k účasti na nich. Je jim zakázáno přinášet a používat
věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo škody na majetku nebo ohrožovat mravní
výchovu. Cenné věci si účastníci na Kurzy berou na vlastní zodpovědnost.
VII. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE
TUL může stanovit minimální počet účastníků v Kurzu. Pokud počet účastníků, přihlášených do
konkrétního Kurzu, nedosáhne této hranice, je TUL oprávněna tento Kurz zrušit a to nejpozději 14 dní
od jeho oznámeného zahájení. Smluvní vztah mezi účastníkem a TUL tak končí ke dni zrušení aktivity
Kurzu.
TUL může zrušit výuku v konkrétním Kurzu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti
neprodleně informuje účastníka e-mailem, na webových stránkách nebo jinou vhodnou formou.
Ve výše uvedených případech bude účastníkovi vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se
vypočte v poměru uskutečněných a zrušených lekcí. Vypočtená částka bude účastníkovi bez
zbytečných průtahů bankovním převodem, z něhož byla platba provedena nebo na účastníkem
označený bankovní účet v České republice. Pokud byla služba uhrazena na základě vystavené faktury,
bude vystaven dobropis a dobropisovaná částka převedena na účet, z něhož byla platba faktury
provedena.
VIII. DODÁNÍ SLUŽBY
Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou deklaruje v podmínkách.
S těmito podmínkami byl účastník seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky je
vzal na vědomí.
IX. VYŠŠÍ MOC
V případě zásahu vyšší moci nemá TUL vůči účastníkovi žádné povinnosti ani závazky. V tomto
případě nemá účastník nárok na vrácení zaplacené ceny za Kurz.

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a
podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti TUL dané změnou legislativy.
X. OSOBNÍ ÚDAJE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
TUL se zavazuje neshromažďovat, nezpracovávat ani nešířit bez předchozího souhlasu účastníka jím
poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje.
Účastník dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů podáním přihlášky, a to za účelem
evidence TUL po dobu trvání smluvního vztahu.
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto podmínky jsou k dispozici v sídle TUL a na internetových stránkách detskauniverzita.tul.cz.
V případě, kdy TUL zasílá účastníkovi jakékoliv písemné oznámení, bude toto oznámení zasláno na
adresu, kterou si účastník v přihlášce zvolil jako korespondenční adresu. Pokud se nepodaří oznámení
doručit, považuje se za doručené dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro
vyzvednutí oznámení, i když se účastník o jeho uložení nedozvěděl, případně dnem vrácení zaslaného
oznámení TUL, a to podle toho, co nastane dříve.
V případě, že se kterékoli ustanovení podmínek stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv
na platnost ostatních ustanovení.
Listinná podoba přihlášky včetně potvrzení o jejím obdržení je uložena v sídle TUL, kde je
účastníkovi dostupná, a to i pro případné opravy, vždy po předchozí domluvě.
Podmínky tvoří nedílnou součást „Přihlášky“, popř. smlouvy, uzavřené mezi účastníky.
Účastník se před podáním písemné přihlášky seznámil s těmito podmínkami, všechny jejich
ustanovení považuje za srozumitelné, byly mu dostatečně vysvětleny a neodchylují se závažně a bez
zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. TUL může tyto
podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude účastníkovi oznámena prostřednictvím
webových stránek TUL (detskauniverzita.tul.cz). Účastník je oprávněn změny odmítnout a odstoupit
od smlouvy do 1 měsíce od okamžiku, kdy se o změně dozvěděl.
Účastník, který uzavřel smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je oprávněn od
uzavřené smlouvy odstoupit:
a) bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne doručení potvrzení o obdržení přihlášky,
b) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se měla uskutečnit první hodina výuky v Kurzu, pokud tato výuka
nebyla uskutečněna.
Výše uvedené způsoby odstoupení musí být činěny písemně, přičemž účinky odstoupení nastávají
dnem doručení oznámení o odstoupení na adresu TUL uvedenou v článku II. Odstoupení od smlouvy
musí být adresováno Ing. Miloši Hernychovi.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 30. 3. 2016.
V Liberci dne 30. 3. 2016

