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PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ GAUDIA INSTITUT, s.r.o. 

A. Definice pojmů: Vzdělávací akce poskytovatele jsou zaměřené na profesní a osobní rozvoj v oblasti 

terapeutických a komunikačních dovedností a dalších souvisejících témat. Vzdělávací akce zahrnují 

kurzy, workshopy a semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Poskytovatelem vzdělávacích akcí je 

společnost Gaudia Institut, s.r.o., Jeseniova 1164/47, 130 00 Praha 3, IČO: 24832979, DIČ: 

CZ24832979, spisová značka: C 178545 vedená u Městského soudu v Praze. Objednatelem 

vzdělávacích akcí je fyzická nebo právnická osoba, která zaslala poskytovateli závaznou přihlášku na 

vzdělávací akci. Závazná přihláška je uveřejněna na webových stránkách poskytovatele společně         

s bližšími informacemi o konkrétní vzdělávací akci a slouží k závaznému přihlášení objednatele na 

vzdělávací akci.  

B. Práva a povinnosti poskytovatele vzdělávací akce: Poskytovatel je povinen v případě zrušení 

vzdělávací akce z důvodů nenaplnění minimální kapacity obratem vrátit účastnický poplatek, 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zrušení předmětné vzdělávací akce. Minimální počet 

účastníků pro konání vzdělávací akce je 6 osob. Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu programu 

vzdělávací akce, změnu přednášejících a přednáškových prostor.  

C. Práva a povinnosti objednatele vzdělávací akce: Objednatel je povinen zaplatit účastnický 

poplatek na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) poskytovatelem ve stanovené lhůtě 

splatnosti, nejpozději den před konáním akce. Objednatel je oprávněn v případě neúčasti 

přihlášeného účastníka kdykoliv informovat poskytovatele o náhradním účastníkovi, a to 

prostřednictvím emailové adresy uvedené v bodu F. těchto podmínek.  

D. Způsob úhrady: Aktuální ceny za vzdělávací akce jsou vždy zveřejněny na webových stránkách 

objednatele. Poskytovatel je povinen zaslat objednateli daňový doklad (fakturu) elektronicky na 

emailovou adresu, která je specifikována v závazné přihlášce. Poskytovatel se zavazuje vystavit              

a zaslat objednateli daňový doklad (fakturu) po přihlášení minimálního počtu účastníků na 

předmětnou vzdělávací akci. Platbu je objednatel povinen uhradit bezhotovostním převodem na 

základě vystaveného daňového dokladu (faktury). Splatnost daňového dokladu je 14 dnů ode dne 

jeho vystavení.  

E. Storno podmínky: V případě odhlášení přihlášeného účastníka (pokud objednatel neuplatní své 

právo dle bodu C. těchto podmínek) ve lhůtě minimálně 7 dnů přede dnem konání vzdělávací akce, 

bude objednateli účtován storno poplatek ve výši 50 % účastnického poplatku. V případě odhlášení 

přihlášeného účastníka (pokud objednatel neuplatní své právo dle bodu C. těchto podmínek) ve lhůtě 

kratší než 7 dnů přede dnem konání vzdělávací akce, bude objednateli účtován storno poplatek ve 

výši 100 % účastnického poplatku. Zrušení účasti na vzdělávací akci je objednatel povinen provést 

písemně prostřednictvím emailové adresy uvedené v bodu F. těchto podmínek, přičemž poskytovatel 

je povinen informovat objednatele o obdržení informace o zrušení účasti.  

F. Kontaktní údaje poskytovatele vzdělávací akce: Gaudia Institut, s.r.o., Jeseniova 1164/47, 130 00 

Praha 3, e-mail: vzdelavani@gaudia.cz, www.gaudia.cz. 
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