
  
  
  
 
  

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCÍCH 
pořádaných 

Moravská krása, nadační fond 
se sídlem Třída 1. máje 418/37, 691 41 Břeclav-Poštorná 

identifikační číslo: 09674934 
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 752 

 
 
Milé zájemkyně a zájemci, 
 
je nám potěšením pořádat pro Vás při naplňování účelu našeho nadačního fondu kurzy, workshopy, semináře, dílny 
a jiné akce zaměřené na udržování moravské tradice – dále jako „akce“. 
 
K zajištění bezproblémového organizování akcí stanovujeme tyto podmínky. 
 
Přihlášení na akci 
 
Nabídku našich akcí naleznete na stránkách https://moravskakrasa.cz/. V případě Vašeho zájmu o účast prosím 
vyplňte a odešlete svou přihlášku prostřednictvím online formuláře. Odesláním formuláře souhlasíte s těmito 
podmínkami účasti na akcích a zpracováním osobních údajů.  
 
Po obdržení přihlášky Vám zašleme e-mail s uvedením platebních údajů pro zaplacení příspěvku. Tímto naším 
potvrzením je Vám rezervováno na akci místo. Po včasném zaplacení příspěvku je přihláška platná a my se těšíme 
na Vaši účast. 
 
Pokud by příspěvek ve stanovené době uhrazen nebyl, pokusíme se Vás kontaktovat, nicméně nemůžeme v takovém 
případě garantovat trvání Vaší rezervace. 
 
Změna či zrušení přihlášky 

Pokud se akce nemůžete zúčastnit, dejte nám to prosím vědět co nejdříve, nejpozději 3 dny před datem jejího konání, 
omluvenky je možné zasílat na info@moravskakrasa.cz, případně řešit telefonicky na +420 608 888 468. Rádi s Vámi 
podle možností domluvíme převod Vašeho příspěvku na jiný termín dílny, jinou námi pořádanou akci nebo na úhradu 
Vašeho nákupu prostřednictvím našeho internetového obchodu. V případě omluvy v době kratší než 3 dny před 
konáním akce můžeme účtovat storno poplatek ve výši příspěvku. 

Při pořádání našich akcí postupujeme s péčí o jejich řádný průběh, přesto může nastat situace, která konání 
v oznámeném termínu znemožní. Vyhrazujeme si proto právo dílnu přesunout na jiný termín či místo, zajistit 
náhradního lektora nebo dílnu, přesunout do online formy (zvláště pokud to vyplyne např. z protiepidemiologických 
opatření) či zcela zrušit. V takovém případě Vás budeme neprodleně kontaktovat s návrhem řešení. Pokud se 
nepodaří na náhradním řešení domluvit, Váš příspěvek Vám vrátíme. 
 
V ostatním se náš vzájemný vztah, včetně zpracování osobních údajů, přiměřeně řídí našimi obchodními podmínkami, 
dostupnými na https://moravskakrasa.cz/cs/obchodni-podminky. 
 
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání a mohou být z naší strany měněny tak, že změna je 
účinná od okamžiku zveřejnění na našich webových stránkách. 
 
V Břeclavi, dne 19. 5. 2022, 
 
tým nadačního fondu Moravská krása 

https://moravskakrasa.cz/
https://moravskakrasa.cz/cs/obchodni-podminky

