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Obchodní podmínky pro nabídku vzdělávání s Domovem Sulická 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 
se sídlem Sulická 48, Praha 4, PSČ 142 00 

IČO: 70873046 

1. Vámi zaslaná objednávka je považována za závaznou, přičemž jejím odesláním 

potvrzujete správnost uvedených údajů. Pokud se uvedené údaje změní, prosíme 

o informování bez zbytečného prodlení.  

2. Do ceny za prezenční formu vzdělávání je zahrnuto školení, nápoje poskytnuté 

v průběhu akce, písemné materiály a certifikát, do ceny za online formu 

vzdělávání se započítává totéž bez nápojů.  

3. Cena je uvedena bez DPH. 

4. Pokud se akce zúčastní tři nebo více účastníků z jedné organizace, obdrží každý 

z účastníků slevu 10%.  

5. Sleva pro členy AVPO činí 20%, sleva pro příspěvkové organizace, jejichž 

zřizovatelem je hl. m. Praha činí 20%. Jednotlivé slevy se nesčítají. 

6. Poplatek za vzdělávací akci uhraďte na základě daňového dokladu, který Vám 

bude zaslaný emailem. Platbu lze provést převodem na účet anebo platební 

kartou. Při provádění platby uveďte správný variabilní symbol. Po zaplacení Vám 

bude zaslán doklad o zaplacení.  

7. Do doby, dokud nebude provedená úhrada za vzdělávací akci, nebude zájemce 

veden v databázi přihlášených účastníků. V případě potřeby prokázání platby lze 

po dohodě s námi doložit doklad o provedení transakce na Vašem účtu.  

8. Pokud svou účast zrušíte 2 týdny před konáním akce, bude Vám z ceny stržen  

50 % stornopoplatek. V případě zrušení Vaší účasti v době kratší než 1 týden 

před konáním akce, je požadována úhrada celé částky za vzdělávací akci. 

Z tohoto důvodu doporučujeme vyslat za sebe náhradní osobu.  

9. Při počtu zájemců nižším než 6 nebo v případě zásahu vyšší moci bude akce 

zrušena a Vám nabídneme náhradní termín anebo vrátíme cenu za vzdělávací 

akci v plné výši.  

10. V případě nemoci lektora může být stanoven jiný termín vzdělávací akce anebo 

může být zajištěn jiný lektor s odpovídající kvalifikací.  

11. Jako doklad o absolvování vzdělávací akce Vám bude vystaven certifikát, který 

Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce anebo Vám bude předán na konci 

vzdělávací akce osobně.  
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12. Školení je možné objednat na klíč. V tom případě budou podmínky dohodnuty 

individuálně.  

13. Vaše objednávka je považována za kupní smlouvu. Výše uvedené obchodní 

podmínky jsou součástí této kupní smlouvy.  

14. S osobními údaji, které uvedete v objednávce, budeme nakládat v souladu s platnými 

právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 

zákonem č. 101/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. Podrobnosti o zásadách ochrany 

osobních údajů zákazníků zde.  

15. Změna těchto obchodních podmínek je vždy dostupná na těchto webových 

stránkách. V obchodních podmínkách je vždy uveden datum, od kterého nové 

obchodní podmínky platí. Každé objednání vzdělávací akce se řídí aktuálně platnou 

verzí obchodních podmínek.  

 


