
Platební a storno podmínky Judo Club Kyklop, z.s. 

Judo Club Kyklop, z.s., identifikační číslo 22828664, se sídlem Kruhová 571, 251 68 
Kamenice (dále jen „Club“), stanovuje níže uvedené platební a storno podmínky pro 
kurzy juda konaných v Základní škole Jílové u Prahy, na adrese Komenského 365, 254 01 
Jílové u Prahy (dále jen „Podmínky“). 

 

1. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1.1. Cena příslušného kurzu je uvedena na přihlášce (nový účastník), resp. ve sdělení 

pokračujícímu účastníkovi o dalším kurzu (dále jen „Cena kurzu“). 

1.2. Cena kurzu musí být pokračujícím účastníkem uhrazena nejpozději do dne 
konání první lekce kurzu. Částka se považuje za uhrazenou okamžikem 
připsání příslušné částky na účet Clubu. 

1.3. Cena kurzu musí být novým účastníkem uhrazena nejpozději do dne konání 
druhé lekce kurzu. Částka se považuje za uhrazenou okamžikem připsání 
příslušné částky na účet Clubu. 

1.4. V případě, že ve stanoveném termínu nebude zájemcem (účastníkem) cena za 
kurz uhrazena, nebude mu umožněno se kurzu (jednotlivých lekcí) účastnit, a to 
až do uhrazení stanovené Ceny kurzu. 

 
2. STORNO PODMÍNKY 
2.1. V případě, že se kurz či jednotlivé lekce nebudou moci konat z důvodu vyšší moci, 

zavazuje se Club o této skutečnosti účastníka informovat, a to neprodleně po 
zjištění této skutečnosti. Vyšší mocí se rozumí zejména živelné pohromy, stávky, 
válka, mobilizace, povstání, restriktivní omezení/opatření ze strany státních 
orgánů či jiného veřejnoprávního subjektu, kterými se musí Pořadatel řídit nebo 
jiné nepředvídané a neodvratitelné události nezávislé na vůli Pořadatele (dále jen 
„Vyšší moc“). Vyšší mocí jsou též všechna omezení/opatření ze strany státních 
orgánů či jiného veřejnoprávního subjektu vydaná a platná v souvislosti 
s nákazou koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, zejména povinná 
karanténa, zákaz konání lekce a další omezení ze strany státních orgánů 
znemožňující konání kurzu, resp. lekce. V daném případě nenáleží účastníkovi 
náhrada za neuskutečněné lekce kurzu ani nárok na vrácení uhrazené (části) 
Ceny kurzu. 

2.2. V případě, že se kurzu, resp. jednotlivé lekce, nebude účastník moci zúčastnit 
z jakéhokoliv důvodu na jeho straně, nevzniká účastníkovi nárok na vrácení 
uhrazené (části) ceny kurzu. 

 
3. SPOLEČNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
3.1. Tyto Podmínky nabývají platnosti účinnosti ke dni 1. září 2020. 


