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I. 

Základní ustanovení 

 

1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

 

II.  

Vymezení pojmů 

 

1) Pořadatel: 

Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o.,  

se sídlem Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01,  

IČ: 05409462,  

zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

pod spisovou značkou C 25251, 

zastoupené Martinou Šobovou, ředitelkou školy a jednatelkou společnosti 

 

Kontaktní údaje: 

Martina Šobová 

e-mail: szussolis@seznam.cz, eknjc@seznam.cz 

telefon: 774 234 011 

web: www.szussolis.cz  

 

 

2) Akce: je nesoutěžní přehlídka elektronických klávesových nástrojů „Jihočeské 

klávesy“, 1. ročník, konaný formou online. Akce je určena pro žáky, případně jejich 

sourozence, rodiče a pedagogy z jihočeských ZUŠ a případné další zájemce. Akce a její 

propozice (způsob konání, termín, pravidla a další informace) jsou zveřejněné na 

webových stránkách přehlídky www.szussolis.cz před jejím zahájením. 

 

3) Termín: je konkrétní datum akce či doba trvání akce, jsou zveřejněné na webových 

stránkách přehlídky 

 

4) Účastník: je fyzická osoba, která se chce účastnit akce pořadatele, vystupující pod 

svým jménem, případně jménem komorní hry nebo souboru 
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5) Registrace: probíhá 1. vyplněním a odesláním přihlášky pomocí formuláře (odkaz 

v Propozicích) a 2. vyplněním a odesláním Souhlasu účastníka nebo zákonného 

zástupce nezletilého účastníka s účastí na přehlídce. 

 

6) Registrační poplatek: nebyl pro tento ročník určen 

 

7) Dohoda: je stav, kdy účastník splnil podmínky registrace do soutěže a pořadatel je tak 

zavázán ke splnění všech svých povinností, které garantuje a zveřejňuje. Okamžikem 

uzavření dohody se rozumí 1. odeslání přihlášky a 2. odeslání Souhlasu účastníka 

nebo zákonného zástupce nezletilého účastníka s účastí na přehlídce. 

 

 

 

III. 

Další ustanovení 

 

1) Tyto veřejné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky a průběh Akce, 

způsob registrace na Akci, způsob platby a práva a povinnosti Pořadatele a Účastníků 

Akce. 

 

2) Předmětem Dohody je účast na Akci Pořadatele, kdy zájemce vyjadřuje 

prostřednictvím Registrace zájem o účast na Akci. 

 

3) Odesláním 1. přihlášky a odesláním 2. souhlasu účastníka nebo zákonného zástupce 

nezletilého účastníka s účastí je uzavřena Dohoda mezi Účastníkem a Pořadatelem. 

 

4) Akce se mohou účastnit právnické osoby prostřednictvím fyzických osob (žáků a 

pedagogů ZUŠ, případně rodiče a sourozenci žáků) Jihočeského kraje a případní další 

zájemci, a to po odeslání přihlášky přes formulář (odkaz v Propozicích) a za splnění 

dalších podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a propozicemi 

přehlídky. 

 

5) Registrací na Akci vyjadřuje Účastník souhlas s těmito obchodními podmínkami, 

kterými se řídí práva a povinnosti mezi Pořadatelem a Účastníkem. 
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IV. 

Podmínky akce 

 

1) Účastník, který se chce zaregistrovat na přehlídku je povinen vyplnit veškerá 

požadovaná povinná pole Přihlášky a Souhlasu s účastí (resp. Souhlas zákonného 

zástupce s účastí nezletilého). Jejich vyplněním dosáhne úspěšné registrace. 

 

2) Účastník je povinen držet se podmínek pro účast na přehlídce, které jsou stanoveny 

propozicemi přehlídky, které jsou na webu pořadatele. 

 

3) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a Termínu Akce. 

 

 

 

V. 

Nakládání se zaslanými videi 

 

1) Registrací a účastí na Akci uděluje Účastník, resp. jeho zákonný zástupce souhlas 

s tím, že během akce mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy 

zachycující Účastníky, které mohou být následně užívány Pořadatelem akce pro 

propagační účely po dobu 10 let od realizace Akce. Tento souhlas lze vzít kdykoliv 

zpět. Všechny další podmínky nakládání s osobními údaji obsahují Zásady zpracování 

osobních údajů, které jsou na webu Pořadatele. 

 

2) Účastník akce, resp. jeho zákonný zástupce registrací dává svolení, že jeho 

přehlídkové video bude nahráno na YouTube kanál přehlídky a bude veřejné. 

 

3) Účastník, resp. jeho zákonný zástupce svou registrací souhlasí se Zásadami zpracování 

osobních údajů. 

 

4) Za pořizování a užívání fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží Účastníkům 

jakákoliv odměna ani jiná náhrada. 
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VI. 

Ochrana osobních údajů 

 

1) Pořadatel je správcem osobních údajů a jako takový zpracovává vaše osobní údaje za 

účelem vyřízení registrace na Akci. 

 

2) Způsob nakládání s osobními údaji upravují Zásady zpracování osobních údajů, které 

jsou dostupné na webových stránkách Pořadatele. 

 

 

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Pořadatel si vyhrazuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto VOP, 

když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění 

změněných VOP. V případě nesouhlasu Účastníka se změnou obsahu těchto VOP, 

která zasahuje do práv a povinností Dohody Účastníka a Pořadatele má Účastník 

právo takovou změnu odmítnout a Pořadatel má povinnost Účastníka o takové 

změně včas poučit. 

 

2) Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak je rozhodným právem české 

právo. Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné. Znění VOP je zveřejněno na 

www.szussolis.cz 

 

 

 

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 10. května 2021 

 

 

 

 


