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Podmínky školení pro veřejnost 
„Prevence úrazů a první pomoc při sportu“ 
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Výběr typu, termínu, času a místa školení 
Datum, čas, místo školení a typ školení je vypsán na oficiálních webových stránkách Pořadatele 

https://zachranna-sluzba.cz/odborna-skoleni/jednodenni-kurzy-2.html 

 

Závazná registrace 
Závazná registrace na školení se provádí výhradně přes Google formulář. Odkaz na tento formulář je na výše 

uvedené webové adrese a zde: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE1aTqC0NGVMu8LNsLmUqXBTqT62szhMDhbX1fXehkUGspwA/vie

wform 

Je nutné vybrat termín školení (lze vybrat jen jeden, v případě, že chcete registrovat více účastníků nebo se zapsat 

do více termínů, je nutné registraci vždy provést celou znovu), zadat titul, jméno, příjmení, datum narození, 

telefonní a e-mailový kontakt. Zpracovatelem těchto údajů je Pořadatel školení a nejsou předávány třetím 

stranám. Prosíme, zadávejte údaje pečlivě a pravdivě, jsou potřebné pro evidenci školení, vytvoření certifikátů a 

pro kontakt. 

 

Úhrada určené částky za školení 
Na e-mail, který nám je prostřednictvím registračního formuláře poskytnut zašleme zpravidla do 24 hod 

potvrzovací e-mail s fakturou, kterou je nutné uhradit převodem. Prosíme, zkontrolujte i složku spam. V případě, 

že do 24 hod od registrace neobdržíte potvrzovací e-mail, kontaktujte nás. 

 

Storno podmínky 
V případě, že ze strany Pořadatele dojde v době delší než 48 hod před konáním školení ke změně, bude účastník 

informován telefonicky nebo prostřednictvím SMS a e-mailem. 

V případě, že ze strany Pořadatele dojde v době delší než 48 hod před konáním školení ke zrušení školení, bude 

účastník informován telefonicky nebo prostřednictvím SMS a e-mailem a následně si bude moct vybrat náhradní 

termín na webu Pořadatele. 
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V případě, že ze strany Pořadatele dojde ke změně termínu nebo ke zrušení školení do doby kratší než 48 hod 

před jeho konáním, má účastník právo na vrácení částky, kterou za školení předem uhradil, a to v plné jeho výši. 

V případě, že ze strany účastníka školení dojde v době delší než 48 hod před konáním školení ke zjištění, že se 

školení nemůže zúčastnit, bude nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a bude mu nabídnut náhradní termín. 

V případě, že nedojde k omluvení se ze školení do 48 hod před školením, nárok na změnu termínu zaniká a 

uhrazená částka na základě faktury propadá, neboť pořadatel v tomto případě nemá dostatek času na poskytnutí 

volného místa jinému zájemci a použije uhrazenou částku na částečné pokrytí nákladů školení. 

V případě nedostavení se na školení nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky. 

Účastníci školení, kteří zakoupili poukázku na školení u s námi spolupracujících společností se řídí jejich storno 

podmínkami. 

 

Vaše osobní údaje 
Zpracovatelem osobních údajů je Pořadatel. Osobní údaje nejsou předávány třetím ani jiným stranám. Osobní 

údaje zpracováváme ze zákonných důvodů a jsou potřebné také k vystavení certifikátu o absolvování školení. 

Účastníci školení zároveň při registraci souhlasí s tím, že během školení mohou být pořizování audio vizuální nebo 

audio nebo vizuální záznamy, které Pořadatel zpracovává a archivuje za účelem propagace a dokazování pro 

sponzory a spolupracující organizace. 

 

Odpovědnost (za škodu na majetku, na zdraví, aj.) 
Pořadatel školení si prostory pro pořádání školení pronajímá od jiných subjektů. Účastníci školení jsou povinni 

dodržovat provozní řád (aj., např. návštěvní řád, atp.), který je platný pro daný objekt, ve kterém školení probíhá. 

Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí v místě školení. Registrací na školení se účastník zavazuje k dodržování těchto 

výše zmíněných dokumentů. 

Účast na školeních je čistě dobrovolná, účastnící je absolvují na vlastní nebezpečí a z vlastní vůle. 

Účastník nesmí být po dobu školení pod vlivem alkoholu a jiných návykových a omamných látek, stejně tak je 

zakázáno po dobu školení tyto látky užívat jakoukoliv formou. Kouření cigaret i jiných tabákových výrobků a 

používání elektronických cigaret (včetně zahřívaného tabáku a jiných inhalačních forem) je ve všech vnitřních i 

venkovních prostorech zakázáno. Porušením tohoto se účastník vystavuje riziku vyloučením ze školení bez 

náhrady a postihu dle platných právních předpisů a smluvní pokutě ve výši 5000 Kč + pokutě ve výši, která je 

uvedená v provozním řádu objektu. Školení většinou probíhá ve školních zařízeních, případně v zařízeních, která 

navštěvují nejen děti, proto všechny důrazně žádáme o striktní dodržování tohoto odstavce a pevně věříme, že je 

pochopitelný a plně akceptovatelný. 
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Každý, kdo (úmyslně nebo neúmyslně) způsobí jakoukoliv škodu na majetku pořadatele nebo pronájemce prostor 

pro školení je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit lektorovi školení. Každý účastník nese za sebe plnou 

zodpovědnost, v případě, že účastník školení není plnoletý, nese za něj zodpovědnost rodič nebo zákonný 

zástupce. Následně, dle dohody, účastník uvede poškozenou věc do původního stavu ihned nebo v dohodnutém 

termínu, případně uhradí částku za vzniklou škodu ihned nebo v dohodnutém termínu. 

Každé zranění nebo zdravotní indispozici, která vznikne během školení je nutné ihned nahlásit lektorovi školení. 

Lektoři školení jsou zpravidla lékaři nebo nelékařští zdravotničtí pracovníci a vzhledem ke svému vzdělání a ke 

svým kompetencím jsou schopni zhodnotit zdravotní stav zraněného a poskytnout neodkladnou první pomoc, 

případně zprostředkovaně přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Každý účastník nese za sebe plnou 

zodpovědnost, v případě, že účastník školení není plnoletý, nese za něj zodpovědnost rodič nebo zákonný 

zástupce – a to včetně případných zranění, které si účastník během školení přivodí. 

 

Doplňující informace a závěr 
Pořadatelem školení je Záchranná služba MDT, z. s. 

Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně obsahu jednotlivých školení, případně i ke změně termínu nebo k jeho 

zrušení, v závislosti na možnostech pořadatele a pronajímatele prostor, ve kterých se školení konají. 

Případné změny budou účastníkům oznámeny s předstihem e-mailem a SMS. Lektoři školí bez nároku na honorář, 

určená částka je použita zejména na úhradu nákladů, které vznikly s pořádáním školení. 

Účastníci školení, kteří zakoupili poukázku na školení u s námi spolupracujících společností se řídí jejich 

podmínkami. 

Na veškeré vaše dotazy vám rádi odpovíme mezi 8:00 - 18:00 na tel. čísle 774 678 890 nebo prostřednictvím 

e-mailu dispecink@zachranna-sluzba.cz 

 

 

V Berouně dne 22.2.2023  

Zpracoval:  Jakub Slabý, BBA 

Schválil: Bc. Lucie Pýchová, DiS. 

 
 

 

 

 

ver. 1.1 

https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_vreo.cgi?ico=14131897&jazyk=cz&xml=1
https://www.google.com/maps/place/23,+Mal%C3%A9+s%C3%ADdl.+1065,+Beroun-M%C4%9Bsto,+266+01+Beroun/@49.961269,14.0529556,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470ba565023f9d69:0x31ac6352e9f09546!8m2!3d49.961269!4d14.0551443
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1148764&typ=PLATNY
https://www.rb.cz/povinne-zverejnovane-informace/transparentni-ucty?path=transactions&accountNumber=6563178010
mailto:dispecink@zachranna-sluzba.cz
http://www.zachranna-sluzba.cz/
https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/detail?dbid=4fgmjmb

		2023-02-22T01:49:40+0100
	Bc. Lucie Pýchová, DiS.


		2023-02-22T01:49:53+0100
	Jakub Slabý, BBA




