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www.festad.cz / info@festad.cz /+420 608 977 754
Výukový festival Architektury a Designu

PŘIHLÁŠKA
Kurz: Výukový festival Architektury a Designu v Praze 16.–21. 07. 2017
Účastník kurzu:
Jméno, příjmení:

Datum narození:

Adresa (včetně PSČ):
Telefon:
Podpis

E-mail 1:
E-mail 2:(nepovinné):

Podpisem stvrzuji, že jsem seznámen a souhlasím s obchodními podmínkami (verze 01.04.15) str. 2

Podpis rodiče: U účastníků do 18-ti let ke dni podání přihlášky
(U účastníků do 15-ti let je nutno kontaktovat organizátory)

Jméno, příjmení:

Telefon:

Podpis rodiče (zák. zástupce):
Podpisem stvrzuji, že jsem seznámen a souhlasím s obchodními podmínkami (verze 01.04.15) str. 2
a podmínkami odpovědnosti. Za účastníky do 18-ti let odpovídají rodiče – zákonní zástupci.
Uveďte, prosím, případná zdravotní omezení:

Ubytování: ano / ne (zakroužkujte)
Ubytování je zajištěno pod asistencí a dohledem lektorů.
Přihlášení a platba:
1) Vyplněnou přihlášku zašlete poštou nebo e-mailem (naskenovanou) na uvedenou adresu.
2) Zašleme Vám zálohovou fakturu se splatností 14 dní. Účast na FestADu je rezervována úhradou
zálohy. Kurz má omezenou kapacitu. V případě, že neobdržíme Vaši platbu, poskytneme místo
dalšímu případnému zájemci.
3) Přijetí zálohy Vám potvrdíme na uvedené e-maily do 14-ti dní od připsání platby na účet.
4) Uzávěrka registrace na FestAD je 15.06.2017. Poté budou všem rozeslány závěrečné pozvánky.
5) Doplatek kurzovného je nutno uhradit v hotovosti na místě konání, ihned po příjezdu. Účast na
FestADu je možná pouze po úhradě doplatku.
Uhrazením zálohové faktury je přihláška závazná a účastník nemá na vrácení zálohy nárok.
V případě, že nebude kurz otevřen, budou zálohy v plné výši vráceny.

Cena kurzu včetně DPH:
6800 Kč Výukový festival architektury a designu v Praze
1700 Kč Ubytování (5 nocí) a ostatní služby spojené s pobytem

Záloha: 2000 Kč
Přihlášky posílejte na adresu
Ing. arch. Ondřej Hozák
Kulturní 1783
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Nebo e-mailem na: info@festad.cz

Těšíme se na Vaši účast. V případě pochybností
a otázek nás neváhejte kontaktovat nebo navštívit
osobně ve Val. Meziříčí, po telefonické domluvě.
Ing. arch. Ondřej Hozák
Tel: +420 608 977 754
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Obchodní podmínky FestAD 01. 04. 2015
Vážení studenti, vážení rodiče, prosíme Vás o přečtení.
1.)

Tyto podmínky upravují vztah mezi pořadatelem FestADu a dalších kurzů - Ing. arch. Ondřejem Hozákem,
Kulturní 1783, 75661 Rožnov p. Radhoštěm, IČ:75562090 (dále jen „FestAD“) a přihlášeným účastníkem (dále jen
„účastník“). V případě účastníka do 18-ti let ke dni podání přihlášky, musí přihlášku potvrdit rodiče – zákonní
zástupci. Smluvní vztahy obsažené v těchto podmínkách vznikají na základě úhrady zálohy.

2.)

Rozsah výuky: Garantovaná výuka FestADu je 33 hodin (60min), výuka probíhá ve třech blocích: 9:00 až
12:00, 14:00 až 16:00, 18:00 až 20:00. Po celou dobu výuky je vyučující k dispozici. Je možno využít
přestávek na individuální dokončení prací. Obsah kurzu je uveden v programu. Na výuce se podílí tým lektorů
a spolupracovníků FestADu. FestAD začíná v neděli v 18:00 a končí v pátek ve 13:00. Účastníci si přivezou
kreslící potřeby (bude uvedeno v pozvánce). Rozsah dalších kurzů je vždy stanoven v přihlášce.

3.)

Přihlášení a storno podmínky:
1) Po obdržení přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu na e-mail se splatností 14 dní. (U účastníků do 18-ti
let na e-mail rodičů). Kurz je rezervován včasnou úhradou zálohy.
2) Přijatou platbu Vám potvrdíme na e-mail do 14-ti dní od připsání na účet.
3) Uhrazením zálohové faktury je přihláška závazná a zálohu nelze vrátit (z důvodu našich rezervací).
4) Doplatek kurzovného (pokud vzniká) bude uhrazen v hotovosti na místě, před zahájením kurzu.
5) V případě, že nebude kurz otevřen, budou zálohy v plné výši vráceny. V případě opuštění FestADu
účastníkem z jakéhokoli důvodu, není možné kurzovné vrátit.

4.)

Ubytování (pokud je součástí) bude zajištěno na pokojích po dvou či více účastnících striktně rozdělených na
muže a ženy. Po celou noc budou k dispozici asistenti FestADu, bude možné se na ně obrátit. Všichni ubytovaní
účastníci včetně plnoletých jsou povinni být v noci mezi 22:00 a 6:00 na svých pokojích.

5.)

Opustit FestAD v průběhu nebo odjet dříve je možné pouze na základě písemné žádosti doručené
FestADu předem, u účastníků do 18-ti let (ke dni odjezdu) potvrzené rodiči – zákonnými zástupci. Vzhledem
k nabitému programu nebude v průběhu možnost navštívit město, v němž se kurz koná.

6.)

Podmínky odpovědnosti: Účastníci (za účastníky do 18-ti let odpovídají rodiče - zákonní zástupci) nesou
během kurzu plnou odpovědnost za sebe, za své osobní věci i za případnou škodu jimi způsobenou na
svém i cizím zdraví či majetku, včetně vybavení budov a FestADu. Účastníci budou seznámeni s požárním
a evakuačním plánem na začátku FestADu a jsou povinni se jím v případě potřeby řídit. Účastníkům do
18-ti let (ke dni odeslání přihlášky) musí přihlášku potvrdit rodiče (zák. zástupci), akceptovat tyto podmínky,
včetně převzetí plné odpovědnosti za účastníka mladšího 18-ti let a za případné škody jím způsobené.

7.)

Zdravotní způsobilost, účastníci do 18-ti let ke dni nástupu musí přinést potvrzení o zdravotní způsobilosti
a řádném očkování od ošetřujícího lékaře za účelem pobytu na vzdělávacím táboře, bez kterého nemohou být na
kurz přijati. Příznaky nemoci či jiná zdravotní omezení je nutno bez prodlení nahlásit lektorům FestADu. Kurzu
se nesmí účastnit osoby s podezřením na onemocnění, osoby s infekční nemocí, nebo pokud přišly do styku
s infekční nemocí před kurzem. V případě nemoci budou kontaktováni rodiče, pokud budou uvedeni v přihlášce.

8.)

Závazná pravidla FestADu: Vážení účastníci, prosíme Vás o respektování těchto pravidel:
1) Během kurzu je účast na výuce povinná – bude probíhat prezence. Neúčast musí být omluvena písemně
a předem. (U účastníků do 18-ti let rodiči – zákonnými zástupci.)
2) V případě ubytování - jsou účastníci povinni být v noci mezi 22:00 a 6:00 na svých pokojích.
3) Během celého kurzu je zakázána konzumace alkoholu, cigaret a omamných či návykových látek
4) Účastníci jsou povinni chovat se tak, aby neohrozili své i cizí zdraví a majetek a nenarušovali průběh kurzu
5) Účastníci nejsou oprávněni pořizovat audio, foto a video záznamy výuky, fotografie nebo fotokopie výukových
materiálů FestADu. Děkujeme za pochopení.
Pravidla jsou závazná pro všechny účastníky FestADu (včetně plnoletých) a jejich porušení může vést
k okamžitému vyloučení z kurzu bez finanční náhrady. V těchto případech bude FestAD vždy informovat
rodiče, pokud budou uvedeni v přihlášce.

9.)

Osobní údaje uvedené v přihlášce jsou považovány za důvěrné a budou chráněny v souladu se zákonem
č.101/2000Sb o ochraně osobních údajů. Odesláním přihlášky účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů
za účelem pořádání kurzů. Pořadatel je oprávněn dokumentovat průběh FestADu - pořizovat foto, audio, video
záznamy výuky a tyto materiály použít pro účely další propagace.

10.) Tyto podmínky jsou platné od 01. 04. 2015 a jsou závazné pro obě strany. Odesláním přihlášky účastník
prohlašuje, že poskytl údaje pravdivě, vyslovuje s těmito podmínkami souhlas a zavazuje se je dodržovat.
V Rožnově pod Radhoštěm 01. 04. 2015, Ing. arch. Ondřej Hozák,
Tel :+420 608 977 754, v případě dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat. Rádi Vám odpovíme.

