
GDPR

● Vaše osobní údaje jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, který stanovuje pravidla, zásady, práva a povinnosti při
nakládání s nimi.

● Nákupem vybraného kurzu přes webovou stránku
www.malovanikreslenibrno.cz nebo vyplněním tištené přihlášky přímo v
ateliéru Malování kreslení Brno/Malujeme spolu vyjadřujete souhlas se
zpracováním osobních údajů, které jste zde uvedli a to za účelem organizace
výuky výtvarných kurzů.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zaplacením kurzovného se stáváte našimi kurzisty a souhlasíte se všeobecnými
obchodními podmínkami.

STORNO PODMÍNKY:

Každý požadavek na storno řešíme individuálně a pokusíme se udělat vše pro Vaši
spokojenost. Nabídneme Vám jiný termín nebo možnost zaplacený kurz převést na
jinou osobu, vystavíme dárkový poukaz, pokud se Vaše plány změnily náhle a
neočekávaně.

Při zrušení objednávky jedno/dvoudenního workshopu:

- více než 2 týdny (14 dní) před workshopem Vám vrátíme 100% z ceny kurzu
- 13 až 3 dny před workshopem, vracíme 50% z ceny kurzu
- méně než 3 dny před workshopem peníze nevracíme

Při zrušení objednávky semestrálního kurzu:

- více než 3 týdny před začátkem kurzu (21 dní), vracíme 100% z ceny kurzu
- 20 až 14 dní před začátkem kurzu, vracíme 80% z ceny kurz
- 13 až 3 dny před začátkem, vracíme 50% z ceny kurzu
- méně než 3 dny před začátkem kurzu, vracíme 20% z ceny kurzu



Nahrazování lekcí:

V rámci daného semestru, který absolvujete, máte možnosti náhrady předem
omluvených lekcí v jiném termínu a kurzu. Probíhá tak po domluvě s lektorem a jen
za předpokladu, že je v jiném kurzu volná kapacita.

Je potřeba se omluvit předem nejpozději v 9 hodin ráno v den konání kurzu na
email: doatelieru@gmail.com (Hana Linhartová, Palackého třída 95) nebo
info@malujemespolu.cz (Veronika Tišnovská, Příkop 2a)

Omluvené lekce je nutné nahradit v daném semestru, v období trvání Vašeho kurzu,
z kapacitních důvodů se nepřevádějí do dalšího období.

Pokud se jedná o jednodenní/dvoudenní workshop je možné se omluvit do 3 dnů
před konáním workshopu, jinak kurzovné propadá.

MATERIÁL:

Účastníci kurzu pro dospělé (základy kresby a malby, grafiky, figury, volné tvorby,
atd.) si nosí vlastní pomůcky: barvy, štětce, ředidla, kreslící potřeby dle dohody s
lektorem. V ateliéru je k dispozici papír.

Účastníci kurzu přípravy pro přijímací zkoušky a dětských kurzů mají veškeré
výtvarné pomůcky v ceně kurzu.
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