Obchodní podmínky
1. Přihlášení do kurzu







Přihlášky na vzdělávací kurzy pořádané Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy
univerzity v Brně přijímáme:
 osobně
 písemně – zasláním na adresu ICV, Zemědělská 5, 613 00 Brno
 elektronicky přes přihlašovací formuláře, které jsou umístěny na webových stránkách
www.icv.mendelu.cz
Přihlášení do kurzu považujte za závazné.
O přijetí přihlášky obdržíte potvrzení (e-mailem, popř. telefonicky).
Zařazení všech přihlášených do kurzu provádíme podle pořadí došlých přihlášek. V případě,
že je kurz již naplněn, budete o této skutečnosti informováni.
Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas s poskytnutím osobních údajů
ke zpracování (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů). Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

2. Úhrada kurzu







Úhradu kurzovného (popř. první splátky) proveďte nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu.
Kurzovné můžete uhradit jedním z následujících způsobů:
 bankovním převodem na účet číslo 7200310267/0100
 poštovní poukázkou A
 fakturou (vystavení faktury pouze na vyžádání)
Pro správnou identifikaci platby uvádějte variabilní symbol Vámi zvoleného kurzu, který Vám
bude sdělen po přihlášení.
Zaplacení kurzu (popř. první splátky kurzovného) je nutné stvrdit zasláním potvrzení o
provedené úhradě (sken nebo příkaz elektronického bankovnictví).
Daňový doklad obdržíte poštou pouze na vyžádání.

3. Storno podmínky





Bezplatné storno (učiněné písemně) přijímáme nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu.
Obdržíme-li storno v období 5 - 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 30 % z jeho ceny.
V případě, že storno přijmeme v období 2-5 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 50 % z jeho
ceny.
Za storno učiněné 1 den před zahájením kurzu nebo v případě neabsolvování kurzu účtujeme
storno poplatek ve výši 100% z jeho ceny.
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4. Organizační změny


ICV si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných
organizačních a provozních důvodů. V tomto případě Vám bude nabídnuta možnost účasti
v náhradním termínu, případně s Vámi bude projednáno storno přihlášky a následné vrácení
již uhrazeného kurzovného.

5. Realizace kurzu



Nejpozději týden před zahájením kurzu Vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat
manažer příslušného kurzu s organizačními pokyny.
Pokud není uvedeno jinak, kurzy se konají v našich výukových prostorách v Brně. To je na
Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno.

Obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 1. 7. 2013
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