
Všeobecné podmienky účasti na kurze IT škola
(ďalej len “Zmluva”)

I.
Základné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky upravujú pravidlá účasti detí na krátkych vzdelávacích prezenčných
kurzoch IT škola Hry a IT škola Appky.

a) Organizátor: Občianske združenie IT ŠKOLA, Gaštanová 51, 066 01 Humenné, IČO: 42079802,
DIČ: 2022496410

(ďalej len “Organizátor”)

b) Objednávateľom sa môže stať akákoľvek fyzická osoba – rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa
spôsobilý na právne úkony (ďalej len “ Objednávateľ ”).

c) Kurzom IT škola Hry / IT škola Appky sa rozumie krátky kurz vývoja počítačových hier, kde v
priebehu niekoľkých týždňov dieťa vytvorí niekoľko jednoduchých počítačových hier, a to v závislosti
od vekovej kategórie.

● 8-11 rokov - 16 lekcií
● 12-14 rokov - 16 lekcií

(ďalej len “Kurz”)

d) Každý krátky Kurz vzdelávania obsahuje výučbu v oblasti programovania hier, gamedizajnu a
počítačovej grafiky, v maximálne 9 člennej skupine detí a pod vedením lektora.

e) Jedna online lekcia trvá 2 hodiny, t.j. 2x 60 minút, (ďalej len “Lekcia”)

f) Kurz obsahuje Lekcie, vopred objednané v online prihlasovacom formulári, zverejnenom na webovej
stránke Organizátora

II.
Zmluvný vzťah

a) Objednávateľ si výberá Kurz na stránke www.itskola.sk, vyplní a odošle online prihlasovací formulár
(registrácia), ktorý je zo strany Organizátora potvrdený automaticky prihlasovacím systémom

b) Organizátor potvrdí registráciu Objednávateľovi odoslaním potvrdzujúceho e-mailu o prijatí
registrácie. Týmto záväzným potvrdením prihlásenia vzniká zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a
Organizátorom.

c) Objednávateľ prihlasuje dieťa záväzne na všetky Lekcie vybrané z kalendára v ponuke, ktorá je
súčasťou online prihlasovacieho formulára.



d) Kurz sa koná v dňoch, termínoch, ktoré vopred určí Organizátor a ponuku zverejní na svojej
webovej stránke v kalendári, ktorý je súčasťou prihlasovacieho formulára

e) Objednávateľ si vyberie z ponuky termínov v kalendári podľa vlastných preferencií

III.
Cena

a) Cena za vzdelávanie na Kurze je nulová. Dodávateľ poskytuje samotné vzdelávanie zadarmo
formou lektorskej výučby.

IV.
Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje vyplnené v prihlasovacom online formulári sú pravdivé

b) V prípade vymeškania Lekcie môže Organizátor ponúknuť dieťaťu Objednávateľovi obsah vo forme
prezentácie z vymeškanej lekcie, ktorý si môže dieťa dopracovať samostatne z domu

c) Objednávateľ sa zaväzuje informovať svoje dieťa o presnom čase konania Kurzu, aj o všetkých
doplňujúcich informáciách, popr. zmenách, ktoré mu zo strany Organizátora budú doručené e-mailom

V.
Práva a povinnosti Organizátora

a) Organizátor sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v tejto Zmluve

b) Organizátor sa zaväzuje informovať Objednávateľa o podrobnostiach účasti na Kurz e-mailom
najneskôr 1 deň pred nástupom na prvú Lekciu

c) ak je Organizátor nútený v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností (napr. nedostatočný
počet prihlásených detí) zmeniť podmienky, alebo zrušiť naplánovaný Kurz ešte pred jeho zahájením,
navrhne Objednávateľovi zmenu na iný termín

d) Organizátor sa zaväzuje uviesť na webovej stránke všetky informácie pravdivo a zrozumiteľne

VI.
Hygienické usmernenia (COVID-19)

a) Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné hygienické usmernenia súvisiace s
obmedzením šírenia ochorenia COVID-19 pri prezenčnej výučbe na Kurze.



b) Organizátor sa zaväzuje Objednávateľa písomnou formou informovať o platných hygienických
usmerneniach, pravidlách a opatreniach pre prezenčnú výučbu a to podľa aktuálne platných nariadení
príslušného RÚVZ

c) Objednávateľ sa zaväzuje informovať svoje dieťa o všetkých platných hygienických usmerneniach.
Dieťa je povinné všetky pravidlá prísne dodržiavať.

d) Organizátor sa zaväzuje v prípade výskytu nákazy ochorením COVID-19 na Kurze, ktorý dieťa
navštevuje neodkladne kontaktovať Objednávateľa v tejto veci

e) Objednávateľ sa zaväzuje v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 u dieťaťa, ktoré navštevuje
Kurz neodkladne kontaktovať Organizátora v tejto veci

f) Organizátor sa zaväzuje pri prerušení prezenčnej výučby na Kurze z dôvodu zmeny
epidemiologickej situácie, ponúknuť Objednávateľovi ako alternatívu online výučbu a to v termíne a
čase, ktorý sa viaže k pôvodnej objednávke Kurzu Objednávateľa a to počas celej doby prerušenia
prezenčnej výučby

g) ak Objednávateľovi nevyhovuje ponúknutá výučba online ako alternatíva za prezenčnú výučbu v
prípade prerušenia výučby podľa bod f) (čl. VI), nevzniká mu nárok na inú kompenzáciu za takto
vynechané Lekcie

VII.
Odstúpenie od Zmluvy

a) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu a to iba písomnou formou, e-mailom.

b) Odstúpenie od Zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia Organizátorovi.

c) Organizátor môže odstúpiť od Zmluvy v prípade objektívne nepredvídateľných okolností alebo v
prípade, že Objednávateľ neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy

VIII.
Záverečné ustanovenia

a) Objednávateľ prijatím podmienok tejto Zmluvy zároveň súhlasí s príhlasovaním dieťaťa na webové
stránky podľa potrieb výučby na Kurze (v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov)

b) Objednávateľ týmto udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a
údajov svojho dieťaťa, ktoré poskytol pri registrácii na Kurz organizovaný Organizátorom v súlade s
GDPR

c) Objednávateľ zároveň súhlasí s použitím audiovizuálnych záznamov z Kurzu, ktorého sa jeho dieťa
zúčastnilo na propagačné účely



d) Organizátor je oprávnený osobné údaje a audiovizuálne záznamy z Kurzov ďalej spracovať, a to pri
organizovaní svojich ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu aktivít
spoločnosti

e) súhlas so spracovaním osobných údajov Objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú
dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, e-mailom odvolať.

f) pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa
Objednávateľ dozvedel o skutočnosti zakladajúcej nárok na reklamáciu/pripomienky

g) právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, v platnom znení

h) obe zmluvné strany vyhlasujú, že všetky podmienky sú im jasné a zrozumiteľné, súhlasia s nimi a
zaväzujú sa ich plniť

i) tieto Všeobecné podmienky účasti na Kurze nadobúdajú platnosť od 20.10.2022 a sú
neoddeliteľnou súčasťou záväzného prihlásenia dieťaťa na Kurz.


