PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY RDA CZ s.r.o.
1. REGISTRACE UŽIVATELE
Pro přihlášení na kurzy, semináře nebo školení pořádané společností RDA CZ, s.r.o. je třeba být
registrovaným uživatelem.
Registrace se provádí pouze jednou.
Zaregistrovat se může pouze fyzická osoba (dále jen registrovaný uživatel).
Právnická osoba objednává kurzy, semináře nebo školení prostřednictvím emailu info@rdacademy.cz
Po úspěšné registraci bude odeslán potvrzovací email na emailovou adresu, která byla uvedena při
registraci. Registrace umožní přístup do uživatelského účtu.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
V uživatelském účtu lze kontrolovat nebo měnit osobní údaje, přihlašovat se a rušit přihlášení na
kurzy, semináře nebo školení nebo sledovat stav a historii přihlášek. RDA CZ, s.r.o. uchovává
uživatelská data za účelem přizpůsobení služeb (FB), z toho některá data jsou nezbytná pro účast na
kurzech, seminářích nebo školeních (jméno, příjmení, e-mail, telefon). Některá data jako volitelná,
slouží k urychlení některých procesů jako je například tisk faktury (v nastavení si registrovaný uživatel
může dobrovolně vyplnit adresu). Uživatelská data jsou uchovávána po dobu tří let od posledního
přihlášení, potom je účet se všemi daty smazán.
3. PŘIHLÁŠENÍ NA KURZY, SEMINÁŘE NEBO ŠKOLENÍ
Přihlaste se do svého uživatelského účtu. V sekci AKTUÁLNÍ KURZY vyhledejte požadovaný kurz,
seminář nebo školení. Zvolte způsob placení. Po zprocesování platby kurzovného, obdrží registrovaný
uživatel email o závazném přihlášení.
4. PLACENÍ
Platit lze prostřednictvím platební brány ThePay, převodem z účtu na účet, kreditem nebo
voucherem/dárkovým poukazem. Podmínky placení voucherem viz. odstavec 9. SLEVOVÝ VOUCHER
Před potvrzením zvolené volby placení prostudujte obchodní a platební podmínky.
5. CENA
Cena za kurz v rozpisu kurzu je tzv. kurzovné. Nad rámec kurzovného mohou být dále zpoplatněny
služby jako je pronájem zbraně nebo zakoupení střeliva.
6. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNO POPLATKY
Registrovaný uživatel může zrušit účast na kurzu, semináři nebo školení ve svém uživatelském účtu
potvrzením odkazu STORNOVAT ÚČAST. Nebude-li v propozicích kurzu, semináře nebo školení
stanoveno jinak, platí obecně následující storno poplatky
6.1. Zrušení účasti více než 14 dnů před zahájením kurzu, semináře nebo školení, celé
kurzovného bude převedeno na kredit.
6.2. Zrušení účasti více než 5 dnů před zahájením kurzu, semináře nebo školení, 60% kurzovného
bude převedeno na kredit. 40% kurzovného tvoří storno poplatek.
6.3. Rušení účasti méně než 5 dnů před zahájením kurzu, semináře nebo školení, 100%
kurzovného tvoří storno poplatek.

7. ZRUŠENÍ ZE STRANY RDA CZ, s.r.o.
RDA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, seminář nebo školení nebo jakoukoliv jinou
pořádanou aktivitu kdykoliv a bez udání důvodů.
7.1. V případě zrušení ze strany RDA CZ, s.r.o., bude registrovanému uživateli zaslán informační
email, který uživatel uvedl při registraci. Registrovaný uživatel má v takovém případě právo
na vrácení kurzovného v plné výši nebo převod kurzovného na kredit, který RDA CZ, s.r.o.
navýší o 20% z ceny kurzovného. Souhlas s touto variantou registrovaný uživatel potvrdí
písemně prostřednictvím emailu kurzy@rdacademy.cz nejpozději do 5 dnů od okamžiku
obdržení emailu s výše uvedenou nabídkou.
RDA CZ, s.r.o. následně připíše kredit registrovanému uživateli. Pokud registrovaný uživatel
do 5 dnů od okamžiku odeslání emailu s výše uvedenou nabídkou nezareaguje, bude to RDA
CZ, s.r.o. považovat jako zamítnutí nabídky a celou výši kurzovného (včetně případných
poplatků za pronájem zbraně nebo zakoupení střeliva) bez zbytečných odkladů proplatí
registrovanému uživateli zpět.
8. KREDITY
Kredity slouží jako jeden z platebních prostředků. Kredit lze získat viz. odstavec č. 6.
Kredity získané podle odstavce č. 6 a 7 platí po dobu 1 roku ode dne nabytí. Po této době
platnost kreditů propadá.
9. SLEVOVÝ VOUCHER
Každý slevový voucher obsahuje jedinečný jednorázový kód. Pro použití voucheru je třeba být
registrovaným uživatelem. Voucher lze využít při všech typech platby.
10. OSTATNÍ
10.1. Registrovaný uživatel prohlašuje, že není členem žádné organizace, která podporuje nebo
propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá
národnostní, rasovou nebo náboženskou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.
10.2. Registrovaný uživatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v registračním formuláři jsou
správné a pravdivé.
10.3. Registrovaný uživatel prohlašuje, že se vzdává a že se nebude soudní cestou domáhat
jakýchkoliv právních nároků nebo závazků (které registrovanému uživateli přiznává právní
řád České republiky) vůči společnosti RDA CZ, s.r.o. v případě újmy na zdraví, invalidity,
úmrtí či škod na majetku, způsobených v rámci kurzů nebo jiných aktivit pořádaných RDA
CZ, s.r.o. své nebo cizí osobě vlastním nebo cizím zaviněním.
10.4. RDA CZ, s.r.o. vždy před zahájením svých aktivit seznámí registrovaného uživatele s
bezpečnostními opatřeními. Registrovaný uživatel se zavazuje řídit se organizačními pokyny
a dodržovat veškerá bezpečnostní opatření, se kterými bude seznámen a poučen v rámci
kurzů, seminářů, školení nebo jiných aktivit pořádaných RDA CZ, s.r.o.
10.5. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že kurzy, semináře, školení nebo jiné aktivity
pořádané RDA CZ, s.r.o. mohou probíhat ve veřejných prostorách s volným přístupem
nezúčastněných osob.

10.6. Registrovaný uživatel má právo v rámci kurzů, seminářů, školení nebo jiných aktivit
pořádaných RDA CZ, s.r.o. kdykoliv ukončit vlastní činnost, pokud by nabyl dojmu, že
takovou činnosti by mohl způsobit újmu na zdraví, invaliditu, úmrtí či škodu na majetku své
nebo cizí osobě. Toto právo nezavdává právo k odstoupení od účasti na kurzu, semináři,
školení nebo jiné aktivitě pořádané RDA CZ, s.r.o. a domáhání se výplaty kurzovného. V
takovém případě bude registrovaný uživatel pokračovat v činnostech dle vlastního uvážení
a výběru.
11. VYKÁZÁNÍ Z KURZU, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ NEBO JINÉ AKTIVITY
11.1. RDA CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo v případě vážného porušení organizačních pokynů nebo
pravidel bezpečnosti vyloučit účastníka kurzu, semináře, školení nebo jiné aktivity pořádané
RDA CZ, s.r.o. bez náhrady.
12. Přihlášením se na libovolný kurz, seminář, školení nebo jinou aktivitu pořádanou společností RDA
CZ, s.r.o. registrovaný uživatel vyjadřuje souhlas s výše uvedenými platebními a obchodními
podmínkami.
13. Výše uvedené platební a obchodní podmínky jsou účinné ode dne 10. 5. 2018

