PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY RDA CZ s.r.o.
1. REGISTRACE KLIENTA
Pro odebírání služeb společnosti RDA CZ, s.r.o. je třeba být registrovaným uživatelem.
Registrace se provádí pouze jednou.
Zaregistrovat se může fyzická i právnická osoba (dále jen klient).
Po úspěšné registraci bude odeslán potvrzovací email na emailovou adresu, která byla
uvedena při registraci.
Registrace umožní přístup do klientské zóny, kde se lze přihlásit na otevřené (aktuální) kurzy,
kontrolovat a měnit přihlašovací a osobní údaje a sledovat stav a historii přihlášek.
2. PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ
Přihlaste se do klientské zóny.
V sekci AKTUÁLNÍ KURZY vyhledejte požadovaný kurz.
Zvolte způsob placení. Na výběr jsou tři možnosti. Platba platební bránou, platba převodem
z účtu na účet nebo zaplacení kreditem.
Před odkliknutím zvolené volby placení prostudujte obchodní a platební podmínky.
3. 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.
Za kurz se platí buď celé kurzovné, nebo záloha.
Klient je závazně přihlášen až po zaplacení kurzovného nebo zálohy.
4. STORNO ÚČASTI PŘI PLATBĚ CELÉHO KURZOVNÉHO
4.1. Storno ze strany klienta
Storno kurzu lze provést v klientské zóně odkliknutím odkazu STORNOVAT ÚČAST.
4.1.1. V případě stornování účasti 15 dnů (360 hodin) před zahájením kurzu zůstává
zaplacené kurzovné klientovi jako tzv. kredit, který může použít k zaplacení
jakékoliv další služby poskytované RDA CZ, s.r.o. Připsání kreditu proběhne
automaticky. Výši kreditu lze zkontrolovat v klientské zóně. Použití kreditu je
limitováno dobou 180 dnů od ukončení stornovaného kurzu. Po této době
propadá kredit ve prospěch RDA CZ, s.r.o. bez náhrady. Pokud v této době RDA
CZ, s.r.o. neotevře stejný kurz, má klient právo požádat o vyplacení kurzovného
zpět. Musí tak učinit písemně prostřednictvím emailu kurzy@rdacademy.cz
nejpozději do 30 dnů od okamžiku vzniku tohoto nároku.

V případě storna méně než 15 dnů (360 hodin) před zahájením kurzu nebo
neúčasti na kurzu, propadá kurzovné (včetně případných poplatků za pronájem
zbraně) ve prospěch společnosti RDA CZ, s.r.o. bez náhrady. Cenu za zakoupené
střelivo převede RDA CZ s.r.o. bez zbytečných odkladů zpět na účet klienta.
5. STORNO ÚČASTI PŘI PLATBĚ ZÁLOHY
5.1. Storno ze strany klienta
Storno kurzu lze provést v klientské zóně odkliknutím odkazu STORNOVAT ÚČAST.
5.1.1. V případě stornování účasti 30 dnů (720 hodin) před zahájením kurzu zůstává
zaplacená záloha klientovi jako tzv. kredit, který může použít k zaplacení
jakékoliv další služby poskytované RDA CZ, s.r.o. Připsání kreditu proběhne
automaticky. Výši kreditu lze zkontrolovat v klientské zóně. Použití kreditu je
limitováno dobou 180 dnů od ukončení stornovaného kurzu. Po této době
propadá kredit ve prospěch RDA CZ, s.r.o. bez náhrady. Pokud v této době RDA
CZ, s.r.o. neotevře stejný kurz, má klient právo požádat o vyplacení kurzovného
zpět. Musí tak učinit písemně prostřednictvím emailu kurzy@rdacademy.cz
nejpozději do 30 dnů od okamžiku vzniku tohoto nároku.
V případě storna méně než 30 dnů (720 hodin) před zahájením kurzu nebo
neúčasti na kurzu, propadá kurzovné (včetně případných poplatků za pronájem
zbraně) ve prospěch společnosti RDA CZ, s.r.o. bez náhrady. Cenu za zakoupené
střelivo převede RDA CZ s.r.o. bez zbytečných odkladů zpět na účet klienta.
6. STORNO ZE STRANY RDA CZ, S.R.O.
RDA CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo stornovat kurz nebo jakoukoliv jinou pořádanou aktivitu
kdykoliv a bez udání důvodů.
6.1.1. V případě storna ze strany RDA CZ, s.r.o., bude klient informován
prostřednictvím emailu, který klient uvedl při registraci. Dále bude klientovi
nabídnuta možnost převodu kurzovného (včetně případných poplatků za
pronájem zbraně nebo zakoupení střeliva) na kredit, který RDA CZ, s.r.o. navýší
o 25% vypočítaného z ceny kurzovného. Souhlas s touto variantou klient 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 klientovi. V klientské zóně lze zkontrolovat výši a správnost
připsaného kreditu. Využití takto nabytého kreditu se řídí odstavcem 4.1.1
6.1.2. Pokud klient 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 klientovi zpět.
7. OSTATNÍ PODMÍNKY

7.1. Klient 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.
7.2. Klient prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v registračním formuláři jsou správné a
pravdivé.
7.3. Klient prohlašuje, že se vzdává a že se nebude soudní cestou domáhat jakýchkoliv
právních nároků nebo závazků (které klientovi 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.
7.4. RDA CZ, s.r.o. vždy před zahájením svých aktivit seznámí klienta s bezpečnostními
opatřeními.
7.5. Klient se zavazuje řídit se organizačními pokyny a dodržovat veškerá bezpečnostní
opatření, se kterými bude seznámen a poučen v rámci kurzů nebo jiných aktivit
pořádaných RDA CZ, s.r.o.
7.6. Klient bere na vědomí, že kurzy nebo jiné aktivity pořádané RDA CZ, s.r.o. mohou
probíhat ve veřejných prostorách s volným přístupem nezúčastněných osob.
7.7. Klient má právo v rámci kurzů 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 nebo jiné aktivitě pořádané RDA
CZ, s.r.o. a domáhání se výplaty kurzovného. V takovém případě bude klient
pokračovat v činnostech dle vlastního uvážení a výběru.
7.8. Klient poskytuje neodvolatelné a neomezené svolení ve prospěch RDA CZ, s.r.o. k
pořízení podobizny klienta na fotografických nebo video záznamech pořízených v
souvislosti a v průběhu kurzů nebo jiných aktivit pořádaných RDA, CZ s.r.o. a jejich
následnému zveřejňování, reprodukování, šíření a distribuování v neomezeném
rozsahu a po neomezenou dobu a to bez jakékoliv náhrady či úplaty.
7.9. Klient může odmítnout poskytnout svolení dle odstavce 5.8. Musí tak učinit slovně
před zahájením kurzu nebo jiné aktivity pořádané RDA CZ, s.r.o.
7.10. Klient dává souhlas se zpracováním osobních údajů RDA CZ, s.r.o. v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění a souhlasí se zpracováním a použitím
osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání sdělení o činnosti RDA
CZ, s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb.
7.11. RDA CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo v případě vážného porušení organizačních pokynů
nebo pravidel bezpečnosti vyloučit účastníka kurzu nebo jiné aktivity pořádané RDA
CZ, s.r.o. bez náhrady.
8. Přihlášením se na libovolný kurz nebo aktivitu pořádanou společností RDA CZ, s.r.o. klient
souhlasí s výše uvedenými platebními a obchodními podmínkami.
9. Výše uvedené platební a obchodní podmínky jsou účinné od dne 30.1.2017

