Podmienky účasti na prednáškach a seminároch v Škole dlhovekosti.
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti , ktoré vznikajú osobám, ktoré sa
prihlásili prostredníctvom portal www.skoladlhovekosti.sk na ľubovoľnú prednášku
alebo seminar (ďalej len “akcia”), organizovaný AGDent s.r.o.
Podmienky štúdia v rámci desať mesačného študijmného program Školy premeny sú
upravené samostaným študijným poriadkom.
Tieto podmienyk sa nevzťahujú na online prednášky.
Tieto podmienky sa nevzťahujú na akcie organizované našimi partnermi. Za obsah a
priebeh týchto akcií nenesie AG.Dent sro. Žiadnu zodpovednosť a pôsobí tu len ako
ich promotér
Článok II.
Uzavretie zmluvy o poskytovaných službách
1. Webová stránka poskytovateľa umiestnená na internetovej adrese
www.skoladlhovekosti.sk
(ďalej len webová stránka) obsahuje bližšie informácie o akciách
organizovaných Školou dlhovekosti. Ponuka akcií zostáva v paltnosti po dobu,
dokedy je zobrazovaná na webovej stránke.
2. Zmluvu o poskytovaných službách je možné uzavrieť len v slovenskom
jazyku.
3. Zmluva o poskytovaných službách sa uzatvára na základe návrhu na ozatvorenie
zmluvy o poskytovaných službách – objednávky – urobenej zo strany objednávateľa
prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na webovej stránke( ďalej
len “objednávka”) Objednávka určitej akcie musí obsahovať identifikačné údaje
objednávateľa a musí byť z nej zrejmé, na ktorú akciu sa vzťahuje.
4. Objednávku objednávateľ odošle Škole dlhovekosti kliknutím na tlačítko
„Odoslat“ na formulári prihlášky na webovej stránke.
5. V návaznosti na doručenie objednávky Škole dlhovekosti zašle Škola dlhovekosti
na adresu elektronickej pošty určenej objednávateľom v objednávke (ďalej len
“adresa objednávateľa) súhlôas s uzatvorením zmluvy o poskytnutí služieb formou
potvrdenia objednávky (ďalej len “akceptácia). Doručením akceptácie
objednávateľom je zmluva o poskytovaných službách uzatvorená.
6. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľkupri
uzatváraní zmluvy o posktovaných službách. Vzniknuté náklady objednávateľa v
súvislosti s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení zmluvy o
poskytovaných službách (napr. Náklady na pripojenie k internet) si hradí
objednávateľ sám.
9. Zmluvu o poskytovaných službách nadobúda účinnosť v súlade s ustanovením
čl.VI podmienok.
Článok III.
Práva a povinnosti strán
1. Na základe zmluvy o poskytovaných službách sa Škola dlhovekosti zaväzuje, že
zaistí pre objednávateľa možnosť zúčastniť sa na akcii, pričom objednávateľ sa na
základe zmluvy o poskytovaných službách zaväzuje za to uhradiť Škole dlhovekosti
odmenu, a to za podmienok stanovených v článku V obchodných podmienok.

2. Škola dlhovekosti môže zaisťovať akcie prostredníctvom tretích osôb.
3. Objednávateľ súhlasí s tým, že charakteristoka akcie sa môže I po uzatvorení
zmluvy meniť (môže dôjsť k zmenám v zložení prednášajúcich, zmeny miesta
konania, zmeny výučbového material či k presunutiu alebo k zrušeniu vzdelávacích
akcií, alebo ich častí) O zmených akcie bude Škola dlhovekosti objednávateľa včas
informovať
4. Objednávateľ ma rezervopvané miesto na akcii na základe riadne vyplnennej
prihlášky na portále www.skoladlhovekosti.sk a po uhradení plnej ceny akcie.
5. Účastník akcie je povinný chovať sa počas akcie tak, aby nerušil ostatných
účastníkov a prednášajúcich. V prípade ak toto pravidlo poruší, alebo sa dostaví na
akciu pod vplyvom návykových látok alebo alkoholu, môže byť z akcie vykázaný bez
nároku na vrátenie uhradenej ceny akcie.
6. Účastník akcie nie je oprávnený vyhotovovať audio alebo video záznam akcie,
pokiaĹ nie je určené inak.

Článok V.
Odmena Školy dlhovekosti a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Škole dlhovekosti odmenu za zaistenie možnosti
účasti na akcii vo výške dohodnutej v zmluve o posktovaných službách.
2. Odmena školy dlhovekosti nezahŕňa náklady na ubytovanie v mieste konania akcie
a náklady na dopravu na miesto konania akcie. V odmene Školy dlhovekosti však
môžu byť zahrnuté niektoré ďalšie plnenia, ak s akciu a ich priebehom priamo
súvisia( strava, podklady a podobne)
3. Odmena je splatná v termíne splatnosti uvedenom na zálohovej facture zaslanej
objednávateľovi. V prípade ak je zálohová faktúra Školy dlhovekosti vystavená menej
ako 14 dní pred plánovaným začiatkom akcie, je splatná ihneď. Zálohová faktúra
bude Školou dlhovekosti vystavená v elektronickej podobe.
4. Všetky platby sú splatné bezhotovostne na účet AGDent s.r.o., č:………….
5. Škla dlhovekosti je plátcom DPH. Ceny akcí sú vedené vrátane DPH
6. Daňový doklad ohľadne uskutočnenej platby doručí Škola dlhovekosti
objednávateľovi len na základe jeho žiadosti.
7. Prípadne zľavy poskytované školou dlhovekosti je nutné v Škole dlhovekosti
uplatniť len pred uzatvorením zmluvy o poskytovaných službách..
8. Záväzok objednávateľa uhradiť odmenu je splnený okamžikom pripísania
príslušnej peňažnej čiastky na účet AGDent s.r.o.
a
Článok VI.
Účinnosť zmluvy o poskytovaných službách
1. Zmluva o poskytovaných službách naberá účinnosť v oakmžiku, kedy dôjde k
splenniu aspoň jednej z nasledujúcich podmienok:
a. Škola dlhovekosti potvrdí účasť na akcii telefonicky alebo elektronicky
(objednávateľ súhlasí s tým, že takýto telefónny hovor môže byť nahrávaný)
b. dôjde k začiatku účasti objednávateľa (jeho pracovníka) na akcii alebo jej časti
(fyzická prítomnosť objednávateľa , alebo jeho pracovníka)
c. dôjde k uhradeniu odmeny Školy dlhovekosti
2. V prípade, že zmluva o poskytovaných službách nennadobudne účinnosť ani do
skončenia akcie, uplynutím tejto lehoty zmluvy o poskytovaných službách zaniká.

Článok VII.
Storno podmienky
1. Po uskutočnení platnosti zmluvy o poskytopvaných službách môže objednávateľ
svoju účasť na akcii zrušiť a odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní , a to oznámením
tejto skutočnosti emailom na adresu info@skoladlhovekosti.sk . V takomto prípade
náleží objednávateľovi 90% uhradenej odmeny , ktoré Škola dlhovekosti vráti do 14
dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
2. Objednávateľ môže svoju účasť zrušiť aj po uplynutí 14 dní odo dňa uzatvorenia
zmluvy o poskytovaných službách. Nárok na vrátenie uhradenej odmeny v tomto
prípade vzniká za týchto podmienok:
a. 50 % uhradenej čiastky, ak je účasť zrušená 7 a viac dní pred dátumom konania
akcie.
b. nevzniká, ak je účasť zrušená menje ako 7 dní pred začiatkom konania
3. V prípade , že akcie je zrušená zo strany Školy dlhovekosti z akéhokoľvek dôvodu,
vzniká účastníkovy akcie nárok na vrátenie 100% uhradenej čiastky bez zbytočného
odkladu.
4. V prípade, že akcia bude zpo strany Školy dlhovekosti presunutá na iný termín,
vzniká účastníkovy nárok na vrátenie 100% uhradenej čiastky , len ak svoju účasť
zruší do 3 dní od oznámenia tejto skutočnosti zo strany Školy dlhovekosti.
Článok VIII.
Mimosúdne riešenie sporov
Prípadné spory medzi školou dlhovekosti a účastníkom – spotrebiteľom je možné
riešiť ja mimosúdnou cestou. Skôr , ako pristúpite k mimosúdnemu riešeniu sporu,
doporučujeme kontakjotvať školu dlhovekosti na email info@skoladlhovekosti.sk
pre vyriešenie vzniklej situácie.

Článok IX.
Spracovanie a ochrana osobných údajov
Rešpektujeme vase súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby,
potrebujeme poznať niekotré vase osobné údaje.
Informácie o účastníkoch akcií sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi
Slovenskej republiky, a to zákonom o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z.
Spoločnosť AGDent s.r.o. všetky tieto data získané od účastníkov akcií využíva
výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám.
Registráciou k akciám na stránkach www.skoladlhovekosti.sk účastník akcie
automaticky súhlasí , že môže byť informovaný o dianí v Škole dlhovekosti , ktorá sa
ho týka, o novinkácj, či zmenách a ďalších relevantných akciách mailom, alebo
telefonicky
Článok X.
Záverečné ustanovenia
Tieto Podmienky vstupujú v platnosť dňom 1.8.2016 a sú účinné až do ich prípadných
zmien.
Za školu dlhovekosti

MUDr.Andea Gáži

