Obchodní podmínky společnosti BEACPP4OK o. p. s.
pro realizaci vzdělávacích akcí
Kontaktní údaje:
Firma: BEACPP4OK o.p.s.,
Sídlo: tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc, PSČ 779 00
IČ/DIČ: 01500538, CZ01500538
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod značkou O 1172
(dále jen společnost BEACPP)

Vymezení pojmů:
1. Objednatel: zájemce o realizaci vzdělávací akce či účastník vzdělávací akce
2. Vzdělávací akce: workshop, seminář, kurz, distanční dlouhodobý vzdělávací kurz, konference, elearningový kurz, webinář a další možné typy vzdělávacích programů.
3. Objednávka: písemná objednávka realizace vzdělávací akce či přihláška účastníka na danou
vzdělávací akci v písemné či elektronické podobě.
4. Poskytovatelem vzdělávacích akcí je společnost BEACPP.

Objednání vzdělávací akce, uzavření smlouvy
1. Každá učiněná objednávka ze strany kupujícího je závazná.
2. Objednávky se zasílají přes webovou stránku www.beacpp.cz nebo emailem na adresu
info@beacpp.cz, kurzy@beacpp.cz, případně na emailovou adresu zaměstnance společnosti
BEACPP, čímž se uzavírá smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem vzdělávacích služeb.
Odesláním objednávky zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními
podmínkami společnosti BEACPP.
3. Jednotlivé objednávky jsou evidovány podle pořadí.

Platební podmínky
1. Účastnický poplatek či sjednanou cenu za realizaci vzdělávací akce je nutno uhradit na základě
faktury (daňového dokladu) vystavené poskytovatelem vzdělávací akce.
2. Splatnost faktur se stanoví na 14 dnů.
3. Účastnický poplatek či sjednanou cenu za realizaci vzdělávací akce je třeba uhradit prokazatelně
nejpozději 1 pracovní den před konáním dané vzdělávací akce. Rozhodným okamžikem je den
připsání fakturované částky na bankovní účet poskytovatele vzdělávacích služeb.
4. Při platbě ze strany objednatele je třeba uvádět správný variabilní symbol, který je uvedený na
faktuře.

5. Objednatel se ve výjimečných případech může se společností BEACPP předem dohodnout na
hotovostní platbě fakturované částky. Platbu je třeba provést nejpozději v den konání vzdělávací
akce.
6. Pokud není uvedeno jinak, příjem přihlášek končí 10 pracovních dní před zahájením vzdělávací
akce.

Odstoupení od kupní smlouvy
1. Není-li uvedeno jinak, objednatel či účastník vzdělávací akce má možnost odstoupit od smlouvy
a zrušit svoji účast na vzdělávací akci nejpozději do 10 pracovních dnů před datem jejího konání.
V tomto případě má objednatel či účastník nárok na bezplatné stornování objednávky a vrácení
uhrazeného účastnického poplatku či sjednané ceny (byla-li již uhrazena). Na pozdější
odstoupení (zrušení účasti) se vztahuje storno poplatek ve výši 100 % ceny.
2. Objednatel má právo v případě své neúčasti vyslat na vzdělávací akci náhradníka (náhradního
účastníka). Vzhledem k administrativním úkonům a přípravě Osvědčení pro absolventa kurzu je
třeba o této změně poskytovatele vzdělávacích služeb informovat alespoň 5 pracovních dnů
předem.

Ostatní
1. Společnost BEACPP si vyhrazuje právo na úpravu programu v rámci vzdělávací akce, změnu
lektora, učebních a přednáškových prostor.
2. Každý účastník obdrží po absolvování vzdělávací akce osvědčení.
3. Objednatel či účastník vzdělávací akce uděluje společnosti BEACPP uvedením svých kontaktních
údajů souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním uvedených osobních údajů
neziskovou organizací BEACPP4OK o.p.s., IČ 01500538, se sídlem v Olomouci, tř. Kosmonautů
1288/1, PSČ 779 00, a to výhradně pro účely přihlášení a evidence účasti na vzdělávací akci.
Tento souhlas se uděluje po dobu trvání účelu zpracování. Informujeme, že podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů má účastník právo
přístupu k informacím, právo na opravu a doplnění těchto údajů, jejich výmaz aj.
4. Účastí na kurzu účastník souhlasí s pořizováním fotografií.
5. Objednatel či účastník vzdělávací akce uděluje společnosti BEACPP uvedením svých kontaktních
údajů souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Tento souhlas může kdykoli odvolat písemnou
formou. Společnost BEACPP zaručuje, že takto získané informace nebudou poskytnuty třetím
osobám.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.09.2017.

