Všeobecné podmienky Digital Jungle
Úvodné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na vzdelávacie
kurzy, workshopy, webináre a iné vzdelávacie aktivity Digital Jungle (ďalej len
„Prihláška") a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a účastníkom výučby.
2. Poskytovateľom výučby je (ďalej len „Poskytovateľ“):
Nová škola médií o.z.
Rekreačná 21
949 01 Nitra
IČO: 42 333 466
bankové spojenie: IBAN: SK5209 00000000 5075241506
3. Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti informačných technológii, médií,
umenia, kultúry a marketingu a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na
poskytovanie výučby v danej oblasti (ďalej len „Vzdelávacie služby“).
4. Účastník má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania
výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

I. Charakteristika vzdelávacej služby
1. Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací kurz, workshop, webinár či iná
vzdelávacia aktivita v oblasti informačných technológií, médií, umenia, kultúry a
marketingu „Digital Jungle“ (ďalej len „vzdelávacia aktivita“).

II. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Účastníka
1. V prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, resp. jeho
zmluvných lektorov alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť
vyučujúceho lektora, štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), v dôsledku ktorých
nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, sa Poskytovateľ zaväzuje o
týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať
Účastníkov.
2. Poskytovateľ má právo pred začatím celej vzdelávacej aktivity zmeniť obsah a
harmonogram výučby ako aj lektora, miesto, dátum alebo čas výučby vzdelávacej
aktivity. Poskytovateľ sa zaväzuje o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať
Účastníkov a dohodnúť sa s nimi na ich účasti alebo neúčasti na vzdelávacej aktivite.
Zmeny môže Poskytovateľ vykonať najneskôr 24 hodín pred začiatkom vzdelávacej
aktivity a v prípade nedohody medzi Poskytovateľom a Účastníkom má Účastník
právo na vrátenie plnej sumy, ktorú zaplatil za vzdelávaciu aktivitu.
3. Účastník sa zaväzuje dodržiavať svoju účasť na výučbe tak, aby bez vážnych
dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacích hodín. Za vymeškané hodiny
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nepatrí Účastníkovi žiadna náhrada vo forme zľavy ceny vzdelávacej aktivity alebo
vrátenia alikvotnej čiastky ceny vzdelávacej aktivity za vymeškané hodiny.

III. Poplatky za vzdelávacie aktivity a platobné podmienky
1. Výška poplatku za absolvovanie vzdelávacej aktivity Digital Jungle sa riadi platným
cenníkom zverejneným na webstránke www.digitaljungle.sk k dátumu objednania
niektorej zo vzdelávacích aktivít.
2. Účastník je povinný zaplatiť sumu vo výške 100% celkovej ceny vzdelávacej aktivity
do 14 dní od prijatia prihlášky na vzdelávaciu aktivitu a najneskôr v deň začatia
vzdelávacej aktivity. Za prijatie prihlášky sa považuje vystavenie faktúry za
vzdelávaciu aktivitu na meno Účastníka alebo jeho zákonného zástupcu. Po
zaplatení sa považuje jeho prihláška za záväznú.

V. Podmienky ukončenia účasti na vzdelávacej aktivite
1. Vzťah medzi Poskytovateľom a Účastníkom sa skončí ukončením vzdelávacej
aktivity a zaplatením celkovej ceny vzdelávacej aktivity. Pred uplynutím dohodnutej
doby je možné účasť na vzdelávacej aktivite ukončiť:
a) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Účastníkom,
b) jednostranným ukončením účasti na vzdelávacej aktivite zo strany
Účastníka,
c) odstúpením Účastníka za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných
podmienkach.
Jednostranné ukončenie účasti na vzdelávacej aktivite zo strany Účastníka
1. Zákonný zástupca Účastníka alebo samotný Účastník je oprávnený na základe
svojho písomného oznámenia, adresovaného Poskytovateľovi (ďalej len
„oznámenie“) jednostranne ukončiť účasť na vzdelávacej aktivite. Pre určenie
termínu ukončenia účasti na vzdelávacej aktivite a záväzkov voči Poskytovateľovi je
rozhodujúci dátum doručenia oznámenia Účastníka Poskytovateľovi (skutočnosť, či
sa Účastník zúčastňoval vzdelávacej aktivity nemá pre posúdenie ukončenia účasti
na vzdelávacej aktivity a záväzkov voči Poskytovateľovi význam). Účasť na
vzdelávacej aktivite je v tomto prípade ukončená dňom, v ktorom bolo
Poskytovateľovi doručené oznámenie.
2. Účastníkovi pri jednostrannom ukončení účasti na vzdelávacej aktivite nevzniká
nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie vzdelávacej aktivity Digital Jungle.
Odstúpenie Účastníka
1. Účastník je oprávnený odstúpiť od účasti na vzdelávacej aktivite, ak Poskytovateľ
stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených vo Všeobecných podmienkach.
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2. V prípade odstúpenia od účasti na vzdelávacej aktivite si Poskytovateľ nebude
nárokovať, resp. vráti Účastníkovi alikvotnú čiastku ceny vzdelávacej aktivity odo dňa
ukončenia vzdelávacej aktivity do termínu riadneho ukončenia vzdelávacej aktivity.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Poskytovateľ a Účastník súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených
podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
platnom znení.
2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach
nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti
nie sú dotknuté.
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