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Úvodní ustanovení 
Smluvní vztah mezi společností Jídelny.cz, s.r.o., se sídlem Farského 638/14, Plzeň - Východní Předměstí, 
IČ 26348179, vedenou u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 14497. (dále jen jako „provozovatel“) 
a účastníkem akce (dále jen jako „účastník“) vzniká okamžikem obdržení a zaevidováním závazné přihlášky 
na akci.  

Podrobnosti rezervace, platební podmínky 

 Akcí se rozumí seminář, konference, odborný kurz, školení.  

 Na akci je nutno se přihlásit elektronickou formou na https://www.jidelny.cz 

 Po zaevidování přihlášky na akci bude účastníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce 
odesláno potvrzení. Zaslaná přihláška je závazná. 

 Vstup na akci je možný pouze s platnou vstupenkou vystavenou provozovatelem na základě 
předchozí přihlášky. Vstupenku/y zasílá provozovatel v elektronické formě (jako PDF) účastníkovi  
na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce: 
1) Pokud je přihláška jen na bezplatnou část akce, je vstupenka v příloze potvrzovacího e-mailu. 
Účastník tuto vstupenku vytiskne a prokáže se s ní v den akce u prezence. 
2) Pokud je přihláška i na placenou část akce, bude vstupenka účastníkovi odeslána 
provozovatelem na e-mail až po obdržení platby. Účastník tuto vstupenku vytiskne a prokáže se s 
ní v den akce u prezence. 

 V případě, že se jedná o placenou akci, bude součástí potvrzovacího e-mailu předpis pro platbu. 
Tento předpis platby je považován za zálohovou fakturu. Splatnost dokladu je nejpozději 10 dní 
před datem konání akce převodem na účet u Raiffeisenbank a.s. 916995001/5500, variabilní 
symbol je číslo přihlášky (první řádka v Předpisu pro platbu). 

 Daňový doklad bude účastníkovi zaslán v elektronické podobě (PDF) na e-mailovou adresu 
uvedenou v přihlášce v okamžiku připsání požadované částky se správným variabilním symbolem 
na bankovní účet provozovatele. Provozovatel doporučuje účastníkům přinést potvrzení o platbě 
s sebou. 

 Vstup na placenou akci bude účastníkovi umožněn pouze po úhradě účastnického poplatku a po 
předložení platné vstupenky. Ve výjimečných případech (po předchozí domluvě) lze uhradit 
vstupné hotově u prezence. Při platbě v hotovosti se vstupné zvyšuje o 100 Kč. 

 7 dní před termínem konání akce zašle provozovatel e-mailem připomínku akce. Bližší informace  
o akci jsou také uvedeny na webových stránkách https://www.jidelny.cz. 

 Akce se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků. V případě 
nedostatečného počtu přihlášených účastníků nabídne provozovatel náhradní termín, případně 
zrušení přihlášky. 

 Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, změnu programu, místa konání, 
zrušení akce. O všech změnách bude provozovatel přihlášené účastníky informovat telefonicky či 
prostřednictvím e-mailu. 

 Účastník akce bere na vědomí, že provozovatel může v průběhu akce pořizovat celkový či částečný 
zvukový a/nebo obrazový záznam, záznamy archivovat a dále je využívat.  

 Účastník akce bere na vědomí, že na akci je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či 
zvukově obrazové záznamy samotnými účastníky, a zavazuje se tento zákaz respektovat. 

https://www.jidelny.cz/
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Slevy 
Sjednané slevy budou automaticky odečteny na faktuře. 

Storno podmínky 

 Zaslaná přihláška je závazná. Na akci je možno vyslat náhradní osobu. 

 Bezplatné storno přihlášky provozovatel přijímá nejpozději 5 pracovních dní před zahájením akce.  
Po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek. Výše storno poplatku je vždy uvedena na 
pozvánce. Při zrušení přihlášky v den akce nebo neúčasti přihlášeného nebo jeho náhradníka se 
účastnický poplatek nevrací. 

 Přihlášku lze zrušit pouze elektronickou poštou (e-mail: info@jidelny.cz).  

Osobní údaje 

 Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se Zákonem na ochranu osobních 
údajů a jinými platnými právními předpisy. 

 Účel využití údajů: 
 Smluvní - pro plnění smluvního vztahu 
 Správa přihlášek - zákaznický servis, např. podání informace o změnách termínů akcí, místa 
Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše 
uvedených účelů. Údaje nebudou bez souhlasu účastníka poskytnuty třetím osobám. 

 V přihláškovém formuláři je vyznačeno, které informace jsou povinné a nepovinné. 

Povinnosti účastníka 

 Potvrzením přihlášky vyslovuje účastník svůj souhlas s výše uvedenými smluvními podmínkami, 
které jsou rovněž dostupné na webových stránkách www.jidelny.cz. 

 Veškeré texty, multimediální výklady a video nahrávky poskytované provozovatelem jsou 
chráněny autorským zákonem. 

 Není-li specifikováno jinak, poskytuje provozovatel účastníkovi studijní materiály pouze pro jeho 
osobní a nekomerční užití za předpokladu, že plně souhlasí s podmínkami, zachová všechna 
autorská práva a bude se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech 
uvedenými. Žádnou část obsahu ani obsah studijních materiálů jako celek není účastník oprávněn 
jakkoli měnit, distribuovat, publikovat, upravovat, přenášet, dále užívat a umísťovat, poskytovat 
jiným osobám, ani obsah těchto stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez písemného 
povolení provozovatele.  

Prezence účastníků na akci  
Čas prezence je vždy uveden na pozvánce, zpravidla je to půl hodiny před zahájením akce.  

Zákaznický servis: 

 Případné změny programu budou uveřejněny na portálu Jídelny.cz. 

 Případné dotazy týkajících se akcí provozovatel zodpoví v pracovních dnech od 8:00 do 11:30 hod  
na telefonním čísle 731 331 095 nebo na info@jidelny.cz. 

 

Smluvní podmínky byly zveřejněny 15. 5. 2018 a od tohoto data jsou platné a účinné. 
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