Podmínky programu Digisemestr
Nedílnou součástí podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů.

I. Úvodní ustanovení
1. Společnost Redding Events s.r.o., se sídlem Renneská třída 393/12, Štýřice, 639 00 Brno,
IČ 041 80 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.
C 88626, zastoupená Jindřichem Fáborským (dále jen „Společnost“), vydává tyto obchodní
podmínky (dále jen „Podmínky“). Podmínky upravují poskytování studia prostřednictvím
programu Digisemestru Společností.

II. Klíčové pojmy
1. Studentem se pro účely těchto Podmínek rozumí osoba, která se Společností uzavřela
smlouvu o poskytování studia dle těchto Podmínek nebo v jejíž prospěch byla smlouva
uzavřena a která se účastní studijního programu Digisemestr. (dále jen „Student“)
2. Smlouvou o poskytování studia se rozumí právní jednání zakládající smluvní vztah uzavřený
mezi Společností a Studentem nebo ve prospěch Studenta dle těchto Podmínek, kdy se
Společnost zavazuje poskytovat Studentovi službu spočívající ve zpřístupnění studijního
programu Digisemestr a Student se zavazuje k úhradě školného. (dále jen „Smlouva“)
3. Digisemestrem se rozumí služba poskytovaná Společností spočívající v organizaci a
následném zpřístupnění jedno semestrálního výukového programu Digisemestr, přičemž
program a skladba programu je pro každý jednotlivý ročník zveřejněna na Webu. (dále jen
„Digisemestr“). Digisemestr je zaměřen na výuku digitálního marketingu.

III.

Uzavření smlouvy

1. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek www.digisemestr.cz (dále jen
„Web“) výzvu k podávání návrhů na uzavření Smlouvy. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku se nepoužije.
2. Pro podání nabídky je nutné pravdivě uvést a odeslat všechna data vyžadovaná Společností
v přihlášce ke studiu. Zájemce o uzavření Smlouvy ručí za správnost všech jím zadaných
údajů. Nabídky jsou řazeny v došlém pořadí a vyhodnocovány dle zaslaného motivačního
dopisu až do naplnění kapacity. V případě naplnění kapacity je zájemce informován a
zařazen na čekací listinu. Odesláním přihlášky ke studiu nevzniká Studentovi nárok na účast
v Digisemestru.
3. Odesláním nabídky souhlasí odesílatel s Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.
Tyto Podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 občanského zákoníku součást Smlouvy. Pokud si
Společnost ujedná některé podmínky odlišně, např. v následné e-mailové komunikaci, mají
odlišné podmínky přednost před obchodními Podmínkami.
4. Smlouva je uzavřena akceptací nabídky Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze
strany Společnosti.
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5. Do 14 dnů od zaslání potvrzovacího e-mailu zašle Společnost fakturu na školné.
6. Digisemestr může navštěvovat výhradně osoba uvedená v přihlášce ke studiu. Účastníka lze
na žádost změnit pouze se souhlasem Společnosti.
7. Součástí studia je přístup do studijního informačního systému Digisemestru přes rozhraní
Webu. Informační systém slouží ke sledování průchodu studiem, správě a organizaci studia a
zpřístupnění studijních materiálů. Student má povinnost si studijní informační systém
zabezpečit dostatečně silným heslem a heslo pravidelně (nejméně dvakrát za rok) měnit.
Zároveň zabezpečí přístupové údaje k účtu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému užití
účtu třetí osobou. Společnost neodpovídá za škodu způsobenou neoprávněným užitím
informačního systému Studenta třetí osobou, způsobenou v důsledku porušení předchozích
povinností Studenta.
8. Společnost může poskytnout po dobu trvání výuky přístup k vybraným marketingovým
nástrojům. V takovém případě má Student povinnost využívat marketingové nástroje
výhradně za účelem studia Digisemestru, nikoliv pro vlastní nebo komerční užití
nesouvisející s Digisemestrem.
9. Společnost má povinnost vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Student měl možnost po
absolvování Digisemestru pracovat v oblasti digitálního marketingu. Za tímto účelem předá
partnerům Digisemestru, kteří mohou být potenciálními zaměstnavateli Studenta, informace
o Studentovi včetně hodnocení. Rozsah partnerů ponechává Student na uvážení Společnosti.

IV.

Školné

1. Výše školného pro studenty prezenčního, distančního nebo kombinovaného studia na
tuzemské nebo zahraniční střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, kteří jsou mladší 26 let
(tj. včetně 26 let) let činí 5 990 Kč bez DPH. Pro určení výše školného je rozhodující věk ke dni
podání přihlášky ke studiu Digisemestru. Pro získání slevy je nutné, aby student předložil
doklad nebo dokument prokazující, že je studentem po celou dobu Digisemestru.
2. Výše školného pro ostatní osoby činí 11 990 Kč bez DPH.
3. V případě, že Společnost nedodrží program výuky vynecháním některých lekcí, vrátí
Studentům poměrnou část školného. V případě, že je nemožnost dodržení programu
způsobena jednáním Studenta, zaniká mu právo na vrácení školného. Poměrná část za školné
se nevrací, pokud Společnost zajistí pro výuku jiného vyučujícího, než je avizován
v programu.
4. Školné se hradí na základě vystavené faktury zaslané v potvrzovacím e-mailu o přijetí ke
studiu a to bezhotovostním převodem.
5. Školné se hradí jednorázově nebo ve splátkách. Splátkový kalendář se řídí individuálním
ujednáním mezi Společností a Studentem nebo tím, kdo se Společností uzavřel Smlouvu.
V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 14 dnů od data vystavení faktury.
V případě, že na straně Studenta dojde k prodlení se zaplacením školného, má Společnost
právo odstoupit od smlouvy.
6. Student bere na vědomí, že má povinnost vždy uhradit školné v plné výši.
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V. Průběh Digisemestru
1. Společnost se zavazuje poskytnout Studentovi přístup do výukového programu
Digisemestru v souladu s plánem výuky zveřejněným na Webu, informovat jej o časovém
harmonogramu, místech konání a změnách ve výuce a zpřístupnit mu studijní matriály.
V případě splnění podmínek Digisemestru udělí Společnost Studentovi certifikát.
2. Student má povinnost zaplatit školné nebo první splátku školného do 14 dnů od uzavření
Smlouvy.
3. Společnost neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Studentovi v důsledku změny
programu.
4. Student je povinen se řídit pokyny lektorů, nerušit, dbát zásad slušného chování, morálních
zásad a napomáhat řádnému chodu výuky. V případě porušení může být Student po
napomenutí a vyloučen z Digisemestru bez nároku na vrácení školného.
5. Studentovi je zakázáno pořizovat audio či video záznam z průběhu výuky. Opakované
porušení se považuje za podstatné porušení podmínek Digisemestru.
6. Dojde-li na straně Studenta k jakékoli změně údajů, je povinen o ní neprodleně informovat
Společnost.

VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Student může od smlouvy odstoupit do 14 dní od přijetí potvrzovacího e-mailu Společností.
Zároveň souhlasí, že bude-li Smlouva uzavřena méně jak 14 dní před započetím
Digisemestru, tímto výslovně žádá o započetí plnění před uplynutím lhůty k odstoupení,
čímž pozbývá právo od Smlouvy odstoupit ve smyslu § 1837 písm. a) občanského zákoníku.
2. Od smlouvy odstoupí Student tak, že Společnosti zašle e-mail dle vzoru uvedeného níže na email info@digisemestr.cz. Účast na Digisemestru je vázaná na jméno Studenta. Vzhledem
k omezenému počtu a nenahraditelnosti studijních míst má Student nárok na vrácení
poměrné částky školného pouze v případě, že Společnost najde vhodného náhradníka.
Společnost při tom využije svých seznamů náhradníků. V opačném případě zaniká
Studentovi nárok na vrácení školného.

VII.

Účinnost Podmínek

1. Podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018 a vztahují se na Smlouvy uzavřené do nabytí
účinnosti nového znění Podmínek. Neúčinností podmínek není dotčena účinnost Zásad
ochrany osobních údajů, které zůstávají účinné samostatně i nadále. Smlouva o poskytování
studia v programu Digisemestru je účinná po dobu trvání programu v rámci 1 semestru.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Společnost a Student si mohou ujednat individuální Podmínky. Přičemž platí, že individuální
podmínky mají přednost před těmito Podmínkami.
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2. Závazky Společnosti vůči Studentům nebo osobám, které uzavřely Smlouvu ve prospěch
Studenta, stejně jako případné nároky vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.
3. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah těchto podmínek, přičemž změnu
ohlásí nejméně 14 dnů předem zasláním e-mailu. Student, nebo osoba, která uzavřela
Smlouvu ve prospěch Studenta, má vždy možnost změnu nepřijmout a závazek vypovědět
v měsíční výpovědní době. Změny podmínek mohou být provedeny zejména v důsledku
změny příslušné legislativy.
4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení.
5. Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti
nebo na základě těchto Podmínek a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává
právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy
české.
6. Ohledně výkladu Smlouvy se podpůrně použijí ustanovení § 1746 odst. 2 občanského
zákoníku.

Brno, 25. 5. 2018

Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy
Pro: info@digisemestr.cz
Ahoj,
tímto nemám zájem o navštěvování kurzu Digisemestru, do něhož jsem se přihlásil dd. mm. rrrr.
Díky
Jméno, příjmení
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