Obchodní podmínky přípravných kurzů
1. Smluvní strany:
Organizátorem kurzů je AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o, Dukelských hrdinů 21, Praha 7, č. ú. 2900101957 /2010, IČ: 24767905,
(dále jen organizátor). Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi organizátorem přípravných kurzů (dále jen kurzy) a zájemcem
o účast v kurzu (dále jen student). Veškeré smluvní vztahy se řídí právní řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem
(zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).
2. Přihlášení:
Smluvní vztah mezi organizátorem a studentem vzniká na základě přihlášení studenta do kurzu (odesláním objednávky přes
stránky organizátora, e-mailem, telefonicky nebo v sídle organizátora). Student tím vyslovuje souhlas s těmito obchodními
podmínkami, stvrzuje je navíc podpisem při zahájení kurzu. Na závaznost těchto obchodních podmínek je student upozorněn
dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.
Po přihlášení studenta organizátor studentovi zašle e-mailem a poštou informace k organizaci kurzu (místo, čas, datum zahájení,
smluvní podmínky), a podklady k platbě kurzovného s uvedením variabilního symbolu (dále jen VS), kterým je číslo objednávky.
Po uhrazení zálohy nebo celého kurzovného dle bodu 3 má student rezervováno místo v kurzu, v opačném případě organizátor
není povinen zaručit místo v kurzu. Dnem úhrady se rozumí datum připsání kurzovného na účet organizátora. V případě úhrady
ve stejný den mají přednost dříve přihlášení studenti. Potvrzení zaplacení kurzu spolu s potvrzením místa v kurzu obdrží student
od organizátora písemně e-mailem.
3. Platební podmínky, cena, slevy:
Nejpozději do 10 dnů ode dne přihlášení se student zavazuje uhradit zálohu. Nejpozději 7 dnů před zahájením kurzu se student
zavazuje uhradit zbytek ceny kurzu, pokud se nerozhodl pro splátky. Platbu lze provést: převodem z účtu, vkladem na účet,
poštovní poukázkou. Student je povinen uvést patřičný variabilní symbol.
Kurzovné formou splátek je student povinen oznámit při přihlášení do kurzu. Cena kurzovného je pak navýšena o 300 Kč.
Student se zavazuje dodržovat tento splátkový kalendář: pro jednoleté a zimní semestrální kurzy 1. splátka do 15. 12. 2019, 2.
splátka do 15. 1. 2020, pro letní semestrální kurzy 1. splátka do 4. 3. 2020 a 2. splátka do 4. 4.2020, splátkový kalendář stvrzuje
svým podpisem při zahájení kurzu.
A) Ceník kurzovného - ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH.
Bez splátek
Na splátky
Cena kurzu
7 890,8 190,z toho záloha
2 890,2 890,doplatek
5 000,2x 2 650,- (15.12., 15.1.)
Cena kurzu
7 490,7 790,z toho záloha
2 490,2 490,doplatek
5 000,2x 2 650,- (15.12., 15.1.)
Cena kurzu
6 490,6 790,z toho záloha
3 490,3 490,doplatek
3 000,2x 1 650,- (15.12., 15.1.)
Cena kurzu
5 590,5 890,z toho záloha
2 590,2 590,doplatek
3 000,2x 1 650,- (15.12., 15.1. nebo 4.3., 4.4.)
Kurzy bez možnosti splátek
Cena kurzu
4 290,3 290,2 890,2 590,nižší než 2 590,z toho záloha
1 590,1 290,1 090,890,ne
doplatek
2 700,2 000,1 800,1 700,ne
B) Zvláštní podmínky pro VIP balíček
Student uhradí celou částku za objednaný VIP balíček převodem na účet. Knihy z balíčku jsou předány přepravci do 5 pracovních
dnů po úhradě. Zakoupení balíčku na splátky, další slevy z ceny kurzu či knih a jiná forma úhrady než převodem nejsou možné. V
případě odstoupení od smlouvy ze strany studenta se stornopoplatky počítají z ceny kurzu v rámci balíčku, viz bod 4A, v případě,
že jsou vraceny i knihy, vrací se cena knih v plné zaplacené výši.
Slevy z ceny kurzu
A) 5% sleva z ceny kurzu v případě, že student navštěvoval a řádně zaplatil jakýkoliv kurz organizátora v předešlém školním roce
nebo na každý další kurz organizátora v aktuálním školním roce. Tuto slevu nelze kombinovat s jinými slevami.
B) 10% sleva na publikace z nabídky organizátora (tituly jsou uvedeny na www.KamPoMaturite.cz). Slevu lze uplatnit po
zahájení kurzu.
C) sleva 300,- Kč za přivedení dalšího studenta. Slevu uplatňuje student „A“ (který je již přihlášen a zaplatil zálohu nebo celý
kurz) emailem, ve kterém uvádí celé jméno nového studenta „B“. Sleva je uznána tehdy, když student „B“ po přihlášení
zaplatí zálohu nebo celý kurz.
D) Další slevy jsou vypisovány na FB nebo v časopise KamPoMaturite.cz
4. Odstoupení od smlouvy:
A) ze strany studenta:
a1) v případě přijetí ke studiu na vysoké škole do 30. září 2019 – vrácení 100% již zaplaceného kurzovného včetně zálohy.
Podmínkou je doložení písemného potvrzení o přijetí do 30. září 2019.
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a2) v případě přijetí ke studiu na vysoké škole na základě odvolání po 30. září 2019 – vrácení poměrně části již zaplaceného
kurzovného bez zálohy, tj. kurzovného bez zálohy s odečtením částky za hodiny, které se uskutečnily do doložení potvrzení
organizátorovi. Podmínkou je doložení písemného potvrzení o přijetí a písemného potvrzení o přijetí na základě odvolání.
a3) do dne zahájení výuky – storno poplatek 25 % z celého kurzovného
a4) po dni zahájení výuky – storno poplatek v plné výši kurzovného.
Pro účely těchto podmínek se přijetím ke studiu na vysoké škole míní přijetí k řádnému prezenčnímu studiu v některém z
vysokoškolských studijních programů, akreditovaných MŠMT. Přijetí ke kombinovanému či distančnímu studiu, přípravným
kurzům jiných agentur či vysokých škol, dodatečné přijetí s výjimkou doloženého přijetí na základě odvolání, nejsou důvodem
k odstoupením od smlouvy dle bodů 4 a1 a a2.
a5) v případě Garance vrácení peněz při nepřijetí na VŠ – viz samostatné podmínky Garance.
B) ze strany organizátora:
b1) organizátor si vyhrazuje právo na změnu kurzu (změna učební osnovy, místa konání, učebny, výukového materiálu, data
konání vzhledem k NSZ SCIO, lektora apod.) a zrušení kurzu či jeho části. O této změně studenta informuje e-mailem.
V případě zrušení kurzu studentovi vzniká nárok na vrácení poměrné části již zaplaceného kurzovného (tj. kurzovného
s odečtením částky za hodiny, absolvované do zrušení kurzu). Organizátor příslušnou část kurzovného uhradí převodem
z účtu do 14 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.
b2) při neuhrazení kurzovného před zahájením kurzu. Organizátor přihlášeného studenta informuje e-mailem, že nedošlo
k úhradě kurzovného. Pokud nedojde k úhradě kurzovného ani jeho části dle bodu 3 před zahájením kurzu, je organizátor
oprávněn odstoupit od smlouvy, neposkytuje přitom studentovi finanční ani jinou kompenzaci.
b3) při neuhrazení zbylého kurzovného po zahájení kurzu.
Pokud student zahájil účast v kurzu, organizátor studenta informuje e-mailem, že nedošlo k úhradě kurzovného v termínu dle
bodu 3. Pokud nedojde k úhradě dluženého kurzovného do 3 pracovních dnů od odeslání upozornění, je student povinen
uhradit organizátorovi dlužnou částku a smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den, tím není dotčen
nárok organizátora na náhradu škody. Pokud student nezahájil účast v kurzu, má organizátor právo na odstoupení od
smlouvy, storno poplatek je v plné výši již zaplaceného kurzovného dle bodu 4 a4.
b4) při hrubém porušení pravidel slušného chování studenta. Student je povinen dbát pravidel slušného chování při výuce. Při
hrubém porušení pravidel slušného chování bude student z výuky vyloučen bez možnosti náhrady kurzovného. Toto opatření
je možné použít pro jeden den kurzu, ale i pro veškerá ostatní konání kurzu.
5. Status studenta:
Kurz nelze pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považovat za studium na vysokých školách ve smyslu
vyhlášky č. 322/2005 Sb., v platném znění, a student tak nemá nárok na status studenta.
6. Studijní karta:
Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku je student povinen se bez vyzvání prokázat studijní kartou při každém vstupu do
budovy, kde probíhá výuka, příslušnému pracovníkovi. Studijní kartu obdrží student při zahájení kurzu. Studijní karta je platná
pouze s vyplněným jménem a příjmením studenta. Pokud se student neprokáže studijní kartou, nebude mu umožněn vstup do
budovy, kde probíhá výuka. V takovém případě studentovi nevzniká nárok na finanční ani jinou kompenzaci neúčasti na výuce.
7. Ochrana osobních údajů:
Osobní údaje studenta přípravných kurzů, případně programu Garance vrácení peněz při nepřijetí na VŠ, jsou zpracovávány dle
nařízení EU 2016/679 (GDPR) transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Informace o uchovávání, využívání, délce držení
osobních údajů studenta a jejich předávání jsou k dispozici v informačním memorandu na www.kampomaturite.cz a v tištěné
podobě v sídle organizátora, při zahájení kurzu v místě konání kurzu. Souhlas s využitím údajů dle memoranda stvrzuje student
podpisem, má právo na přístup k údajům, vysvětlení, odvolání souhlasu, případně může podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů nebo soudu.
8. Časové rozvržení a zakončení kurzu:
Data konání obdrží student po přihlášení do kurzu. Účast na kurzu není povinná. Za neúčast studenta na výuce organizátor
neposkytuje finanční ani jinou kompenzaci. Student (navštěvující celoroční kurz nebo semestrální kurz), který má alespoň 70%
účast dle docházky a složí závěrečné testy, má nárok na získání certifikátu o absolvování kurzu. Certifikát je zaslán po skončení
kurzu.
9. Odpovědnost:
Organizátor neodpovídá za újmu na zdraví a majetku studentů kurzu. Neodpovídá za nedoručení informací ke kurzu, způsobené
technickými problémy nebo důvody na straně studenta. Neodpovídá ani za případné změny v systému přijímacích zkoušek, typu
či obsahu přijímacích zkoušek, pokud k nim došlo až po zahájení kurzu. Organizátor vynaloží maximální úsilí k zajištění výuky
v souladu s novým obsahem dle uvedených změn v co nejkratším termínu a ve srovnatelné kvalitě jako před změnou.
10. Změny podmínek:
Organizátor je oprávněn navrhnout změnu podmínek, o změně podmínek informuje na www.kampomaturite.cz nejpozději
týden před tím, než změna nabude účinnosti. Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné
formě a se souhlasem zúčastněných stran.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. 3. 2019
……………………………………..
Podpis studenta

…………………………………………….
Podpis organizátora

