Smluvní podmínky IZZS
Příloha objednávky účasti na Rekvalifikačním nebo Jiném kurzu či zkoušce,
- dále jen „kurzy a zkoušky“ ve společnosti INSTITUT ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, s.r.o., (IZZS) (akreditované zařízení MŠMT)
- dále jen „ poskytovatel“ -

1. Základní ustanovení
1.1. Poskytovatelem kurzů je společnost INSTITUT ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU s.r.o., (IZZS),
170 00 Praha 7;
IČ: 01894439, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 23107, Číslo účtu FIO BANKA 2200464781/2010, Kontakt na zástupce poskytovatele:
Pavlína Dostalíková, e-mail: kurzy@nutricentrum.cz, kurzy@izzs.cz, Tel: 775 19 19 11;
pracovní doba PO – PÁ 9.⁰⁰ - 16.⁰⁰hod.
1.2. Poskytovatel kurzů uvádí a pravidelně aktualizuje seznam připravovaných kurzů, jejich cenu
popis a termín konání na internetových stránkách poskytovatele www.izzs.cz v sekci
„Rekvalifikační kurzy MŠMT“, „DVPP MŠMT“, „Nástavbové kurzy“ nebo „Státní zkouška v.
poradce“.
1.3. Cena rekvalifikačního kurzu obsahuje výuku, výukové materiály, složení závěrečné zkoušky
v řádném termínu, vydání osvědčení o rekvalifikaci či absolvování kurzu. Další termíny
zkoušek jsou zpoplatněny takto: 1. opravný termín Kč 1.000,-, 2. opravný termín Kč 1.500,-.
Cena nástavbového kurzu a kurzu DVPP obsahuje výuku, výukové materiály, vystavení
certifikátu o absolvování vzdělávacího kurzu.
Cena státní zkoušky obsahuje výkon zkoušky, osvědčení o absolvování zkoušky.
1.4. Na účast v kurzu nebo na zkoušce vzniká nárok uchazeči až po splnění těchto podmínek: přijetí
přihlášky poskytovatelem a zaplacení zálohy, případně ceny celého kurzu do 7 dnů od výzvy
k zaplacení (pokud není dohodnuto jinak). Nezaplacení zálohy nebo ceny neznamená
odhlášení účastníka.
1.5. Počet účastníků jednotlivých kurzů je omezen a objednávky uchazečů jsou poskytovatelem
přijímány v pořadí, v jakém byly doručeny. Rozhodujícím je den a hodina přijetí objednávky.
Po přijetí závazné objednávky od uchazeče na poslední volné místo bude kurz uzavřen, přijetí
dalších uchazečů bude možné jen na případná uvolněná místa. Další uchazeči se řadí na místa
náhradníků, jsou o této skutečnosti vyrozuměni e-mailem. Po dohodě budou zařazeni na
náhradní termín.
1.6. Tyto Smluvní, platební a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky účasti na kurzu,
pořádaném poskytovatelem, a jsou závazným dokladem o souhlasu uchazeče se smluvními
podmínkami. Uchazeč potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi bez výhrady souhlasí
vyplněním přihlášky.
2. Přihlášení do kurzu a úhrada ceny
2.1. Na vybraný kurz se můžete přihlásit
a) vyplněním on-line formuláře „CHCI SE PŘIHLÁSIT“ na stránkách www.nutricentrum.cz
b) na stránkách www.izzs.cz
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c) e-mailem kurzy@nutricentrum.cz, daniela@nutricentrum.cz, který bude obsahovat:
jméno, příjmení, titul přihlášené osoby, datum a místo narození, adresu, případně
fakturační údaje + IČ, a větu „Souhlasím se smluvními podmínkami IZZS“.
2.2. Po přijetí objednávky kurzu, budete poskytovatelem vyzváni k zaplacení:
a)
v případě rekvalifikačního kurzu zálohy Kč 5.000,- ,
b) v případě Jiných kurzů či zkoušek celé částky, pokud nebude individuálně dohodnuto jinak,
c)
v případě rekvalifikačních kurzů hrazených úřadem práce je záloha vratná v plné výši
v okamžiku proplacení kurzu Úřadem práce,
d) účastník vyslaný do rekvalifikačního kurzu Úřadem práce se zavazuje uhradit plnou výši
kurzovného v případě, že příslušný Úřad práce nebo dohodnutý realizátor projektu kurzovné
neuhradí (platí i v případě, že důvodem bude nesložení závěrečné zkoušky),
e) částky musí uchazeč uhradit poskytovateli do 7 kalendářních dnů ode dne výzvy k zaplacení,
f)
platba v hotovosti v den zahájení kurzu je možná jen po předchozí dohodě se zástupcem
poskytovatele.
2.3. Objednávka uchazeče se stává platnou a závaznou potvrzením přijetí přihlášky ze strany
poskytovatele.
2.4. Jako variabilní symbol úhrady kurzovného uchazeč použije přidělený variabilní symbol.
2.5. V případě, že není kurzovné uhrazeno v řádném termínu bez podání vysvětlení poskytovateli, je
poskytovatel oprávněn uchazeče nepřihlásit do vybraného kurzu a požadovat po něm storno podmínky.
Uvolněné místo bude v takovém případě nabídnuto dalším uchazečům.
3. Odstoupení od objednávky uchazečem, storno podmínky a možnost zrušení kurzu
poskytovatelem
3.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, že nebude naplněn minimální
požadovaný počet účastníků kurzu a z důvodů vyšších mocí. V případě zrušení kurzu
poskytovatelem bude nabídnuta uchazeči možnost převedení kurzovného na jiný kurz nebo
termín, nebo podle dohody s uchazečem vrátí poskytovatel zálohu či kurzovné na účet
uchazeče v plné výši.
3.2. Uchazeč má možnost odstoupit od objednávky kurzu dle storno podmínek.
3.3. V případě, že uchazeč odstoupí od objednávky po úhradě ceny kurzu, muší tak učinit písemně
e-mailem na: kurzy@nutricentrum.cz nebo daniela@nutricentrum.cz nebo doporučenou
poštou na adresu sídla poskytovatele.
3.4. Pokud uchazeč zašle Storno objednávky poskytovateli kurzu, jsou vyčísleny storno poplatky
podle následujících podmínek:
STORNO POPLATKY při odhlášení:
a) Rekvalifikační kurzy
nejpozději
31 dnů před zahájením kurzu
méně než
30 - 15 dnů
méně než
14 – 7 dnů
méně než
7 dnů

25% ze zaplacené zálohy
50%
75%
100%
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b) Jiné kurzy a zkoušky
nejpozději
31 dnů před zahájením kurzu
méně než
30 - 15 dnů
méně než
14 – 7 dnů
méně než
7 dnů

25% z ceny kurzu
50%
75%
100%

Storno částka bude vrácena do 14 dnů na č. účtu ze kterého byla zaslána.
Smluvní podmínky vydal dne 1. 9. 2020 poskytovatel Rekvalifikačních, Jiných kurzů a zkoušek
INSTITUT ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU s.r.o., jako nedílnou součást objednávky všech
Rekvalifikačních, Jiných kurzů a zkoušek poskytovatele.

Účet poskytovatele pro platbu kurzů a zkoušek: 2200464781/2010
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