Účasť na Kurzoch, Workshopoch a v Táboroch Logiscool a Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
Pre účely týchto všeobecných podmienok majú nasledujúce slová a výrazy nasledujúci význam:
Logiscool Bratislava:
znamená nasledujúcu spoločnosť:
Názov spoločnosti: Logiking s.r.o.
Adresa: Ulica na Štrande 1470/15, 924 01 Galanta
IČO:52996026
DIČ: 2121216988
IČ DPH: 2121216988
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.
Číslo účtu: SK58 0900 0000 0051 6992 9985
Zastúpený: Ing. Oto Lanc
Logiscool Ltd .: znamená obchodný subjekt zaregistrovaný pod č. 01-09-300066, registrovaná adresa: 8.
poschodie, budova C, ulica Bartók Béla 43-47, H-1114 Budapešť, Maďarsko, výhradný vlastník
know-how Logiscool.
Kurz:

vzdelávací Kurz organizovaný v rámci mimoškolského vzdelávania v súlade s know-how
Logiscool a organizovaný školou Logiscool Bratislava.

Workshop:

Workshop Logiscool je organizovaný a realizovaný školou Logiscool Bratislava podľa know-how
Logiscool.

Denný Tábor:

znamená kódovací Tábor Logiscool, ktorý organizuje spoločnosť Logiscool Bratislava. Denné
Tábory sa môžu konať v lete alebo sezónne.

Študent/žiak:

znamená dieťa vo veku od 7 do 14 rokov, ktoré sa kvalifikuje ako maloletá osoba a ktoré sa
zúčastňuje Kurzu alebo Tábora.

Zákonný zástupca: rodič alebo zákonný zástupca, ktorý zastupuje študenta.
Školský rok Logiscool : časové obdobie, v ktorom sa Kurzy organizujú a konajú. Kurzy sa zvyčajne začínajú v
septembri (dátum začiatku) v jednom kalendárnom roku a končia v júni (dátum ukončenia)
nasledujúceho kalendárneho roka. Školský rok Logiscool pozostáva z jedného jesenného
a jedného jarného semestra.
Zmluva:

zmluva uzatvorená medzi zákonným zástupcom a školou Logiscool Bratislava v súlade s týmito
VOP, na základe ktorých Logiscool Bratislava poskytuje študentovi nasledovné služby:
a) školenie v rámci zvoleného Kurzu
b) organizovanie a realizácia Tábora,
c) organizovanie a realizácia zvoleného Workshopu
a zákonný zástupca uhradí poplatok škole Logiscool Bratislava za organizovanie Kurzu, Tábora
alebo Workshopu a za účasť žiaka na Kurze, v Tábore alebo na Workshope.

Cena:

poplatok zaplatený škole Logiscool Bratislava za poskytovanie služieb v súlade so Zmluvou.
V prípade Kurzov sa poplatok označuje ako „Cena za Kurz“, a v prípade denných Táborov sa
označuje ako „Cena za účasť v Tábore“.

Scoolcode:

vzdelávacia platforma a softvér, ktorý vypracovala spoločnosť Logiscool Ltd. s cieľom
efektívnejšie prevádzkovať školy Logiscool. Tento softvér obsahuje učebné osnovy - prvok
know-how spoločnosti Logiscool Ltd, - ktoré obsahujú študijné materiály, detailné plány
jednotlivých lekcií a cvičenia.
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Úvodné ustanovenia
A. Logiscool know-how znamená „Logiscool Experience-based Coding School“ know-how vyvinuté
spoločnosťou Logiscool Ltd., ktoré v podstate zhŕňa konkrétne organizačné, technické, ekonomické a
vzdelávacie informácie a techniky vyvinuté spoločnosťou Logiscool Ltd. a charakteristické pre spoločnosť
Logiscool Ltd. a systém Logiscool, a je vhodný na výučbu vedomostí v oblasti počítačového kódovania 6 až
18-ročných detí a na rozvoj ich digitálnych zručností hravým, ale organizovaným spôsobom. Na základe
Logiscool know-how vznikli školy Logiscool, ktoré fungujú ako vzdelávacie centrá založené na Logiscool
know-how. Školu Logiscool Bratislava prevádzkuje spoločnosť Logiking s. r. o.
B.

Za odplatu sa škola Logiscool Bratislava zaväzuje organizovať Kurzy, Tábory a Workshopy pre študentov a
poskytovať ďalšie služby a programy pre účastníkov v súlade s podmienkami definovanými v týchto VOP.

1. Kurzy, Tábory a Workshopy
1.1. Presné termíny (dátum začiatku a ukončenia), harmonogramy a služby poskytované na konkrétnych
Kurzoch a Táboroch školy Logiscool Bratislava a ich poplatky vzťahujúce sa na konkrétny školský rok
Logiscool sú zverejnené vopred na webovej stránke www.logiscool.com. Kurzy organizuje škola Logiscool
Bratislava s prihliadnutím na umiestnenie školy a na možnosti lokality, v ktorej sa škola nachádza. Kurzy,
najmä ich dĺžka a metóda výučby, sú v každej škole Logiscool rovnaké. Poloha a kontaktné údaje školy
Logiscool Bratislava sú k dispozícii na www.logiscool.com.
1.2. Presná dĺžka, dátumy začatia a ukončenia a časový harmonogramy Kurzov a Táborov alebo iných služieb
poskytovaných v škole Logiscool Bratislava a ich poplatky a ceny sú zverejnené na www.logiscool.com
pred začatím každého Kurzu alebo Tábora.
1.3. Presný dátum začatia a ukončenia, trvanie, program a cena Workshopov organizovaných školou
Logiscool Bratislava, ako aj zoznam služieb poskytovaných počas Workshopov sú zverejnené na webovej
stránke www.logiscool.com. Workshopy organizuje škola Logiscool Bratislava s prihliadnutím na miesto
konania Workshopu a na miestne charakteristiky. Vzdelávacie služby (najmä obsah a spôsob vzdelávania)
poskytované počas Workshopu sú v každej škole Logiscool rovnaké.
2. Uzatvorenie zmluvy
2.1. Zmluva o účasti na Kurze, v Tábore alebo na Workshope sa uzavrie elektronickou formou medzi školou
Logiscool Bratislava a zákonným zástupcom.
2.2. Prihlásiť sa na Kurz, Tábor alebo Workshop je možné výlučne cez webstránku www.logiscool.com
vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá sa vzťahuje na daný Kurz, Tábor alebo Workshop organizovaný
školou Logiscool Bratislava.
2.3. V prípade prihlášky pre žiaka mladšieho ako 14 rokov, je povinný vyplniť prihlášku jeho zákonný zástupca.
Študenti, ktorí v čase vyplnenia prihlášky už dosiahli vek 14 rokov, ale ešte sú právne nespôsobilí, musia
vyplniť formulár žiadosti spolu so svojím zákonným zástupcom. Vyplnenú prihlášku bude škola Logiscool
Bratislava považovať za nezávislé vyhlásenie zákonného zástupcu študenta v prípade študentov mladších
ako 14 rokov, zatiaľ čo v prípade študentov starších ako 14 rokov sa tento dokument považuje za
spoločné vyhlásenie študenta a jeho zákonného zástupcu za účelom uzavretia zmluvy. Za správnosť a
pravdivosť údajov uvedených v prihláške je v prípade žiakov do 14 rokov zodpovedný zákonný zástupca
samostatne, a v prípade žiakov nad 14 rokov sú zodpovední spolu žiak a zákonný zástupca.
2.4. Za účelom uzatvorenia zmluvy odošle zákonný zástupca vyplnenú prihlášku elektronicky ako svoje
vlastné vyhlásenie do školy Logiscool Bratislava kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ vo formulári prihlášky.
Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ zákonný zástupca potvrdzuje a akceptuje skutočnosť, že odoslanie
prihlášky bude mať za následok povinnosť zaplatiť poplatok v prípade, ak zápis v súlade s týmito VOP
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škola Logiscool Bratislava potvrdí. Pred odoslaním prihlášky je zákonný zástupca povinný prečítať si VOP
potvrdiť ich prečítanie a porozumenie zaškrtnutím príslušného políčka.
2.5. Osobitné zmluvné pravidlá týkajúce sa Kurzov
2.5.1. Prihlásiť sa na Kurz je možné počas obdobia zápisu otvoreného pred začatím školského roka Logiscool.
2.5.2. Po odoslaní prihlášky zákonným zástupcom pošle škola Logiscool Bratislava na e-mailovú adresu
zákonného zástupcu potvrdenie o uzavretí zmluvy medzi spoločnosťou Logiscool Bratislava a
zákonným zástupcom podľa obsahu prihlášky. Logiscool Bratislava si však vyhradzuje právo zmeniť
určité podmienky potvrdené predtým elektronickou formou. Medzi takéto zmenené podmienky
môžu patriť dni uskutočnenia Kurzu, upresnenie poplatku za Kurz - uplatnenie prípadných zliav –
a pod., ktoré sa v každom prípade musia vykonať a oznámiť ešte pred začatím Kurzu.
2.5.3. Zmluva medzi školou Logiscool Bratislava a zákonným zástupcom, s podmienkami uvedenými
v prihláške a v týchto VOP, sa uzatvorí zaslaním potvrdenia zo strany školy Logiscool Bratislava emailom.
2.6. Osobitné zmluvné podmienky týkajúce sa Workshopov
2.6.1. Na Workshop je možné sa zaregistrovať iba počas registračného obdobia otvoreného na webovej
stránke www.logiscool.com .
2.6.2. Po odoslaní prihlášky na Workshop zašle škola Logiscool Bratislava potvrdenie na e-mailovú adresu
zákonného zástupcu uvedeného v prihláške, v ktorej potvrdzuje, že medzi spoločnosťou Logiscool
Bratislava a zákonným zástupcom bola uzavretá zmluva, ktorá obsahuje údaje z prihlasovacieho
formulára. Škola Logiscool Bratislava si však vyhradzuje právo dodatočne, najneskôr však v deň začatia
Workshopu, zmeniť podmienky - najmä v súvislosti s konkrétnymi dňami konania Workshopu,
presnou cenou za účasť na Workshope a s upresnením preferencií týkajúcich sa uhradenia ceny opísané v potvrdzovacom e-maily.
2.6.3. Zmluva sa uzatvára medzi školou Logiscool Bratislava a právnym zástupcom zaslaním elektronického
potvrdzovacieho e-mailu uvedeného v bode 2.6.2. podľa obsahu prihlášky uvedeného v potvrdení a
týchto Podmienkach.
2.7. Osobitné zmluvné podmienky Táborov
2.7.1. Po odoslaní prihlášky do Tábora pošle škola Logiscool Bratislava potvrdenie na e-mailovú adresu
zákonného zástupcu študenta, ktoré bude obsahovať údaje z prihlášky, údaje o poplatkoch a údaje
potrebné na uskutočnenie platby.
2.7.2. Zmluva medzi školou Logiscool Bratislava a zákonným zástupcom, s podmienkami uvedenými
v prihláške a v týchto VOP, sa uzatvorí zaslaním potvrdenia zo strany školy Logiscool Bratislava emailom.
2.8. Zmluva sa považuje za písomnú dohodu, ktorej zmluvným jazykom je slovenčina. Zmluva bude uložená v
databáze zákazníkov spoločnosti Logiscool Ltd.
3. Spracovanie osobných údajov a použitie fotografií
3.1. V čase vyplnenia prihlášky je zákonný zástupca povinný prečítať si a akceptovať Vyhlásenie o ochrane
osobných údajov spoločnosti Logiscool. Logiscool Bratislava upozorňuje zákonných zástupcov a
študentov na skutočnosť, že odoslaním prihlášky a prijatím vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa
zákonný zástupca zaväzuje prijímať špeciálne ponuky prispôsobené potrebám študenta buď zo školy
Logiscool Bratislava alebo z Logiscool Ltd. Tieto ponuky budú zasielané na e-mailovú adresu uvedenú
v prihláške a budú sa týkať účasti na Kurzoch, Workshopoch alebo v Táboroch.
3.2. Logiscool Bratislava informuje študentov a ich zákonných zástupcov, že počas Kurzov, Workshopov alebo
Táborov sa môžu vyhotoviť aj také obrazové a audiovizuálne záznamy (ďalej len „záznamy“), ktoré
umožňujú identifikáciu študenta. Záznamy nesmú ohrozovať súkromie alebo dôstojnosť študentov.
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Autorské práva na tieto záznamy sú vo výhradnom vlastníctve spoločností Logiscool Bratislava a Logiscool
Ltd. Účelom záznamov je predstaviť atmosféru Kurzov, Workshopov a Táborov, ukázať výsledky a
úspechy Kurzov, Workshopov a Táborov. Záznamy môžu byť použité najmä na marketingové účely, a to
nasledovne: zverejnenie na webovej stránke www.logiscool.com, na oficiálnej YouTube stránke
spoločnosti Logiscool Ltd alebo na stránkach sociálnych médií spoločnosti Logiscool Ltd. (napr.:
Facebook, Instagram, Twitter), a rovnako v tlači a v prezentáciách. Vyplnením prihlášky a jej odoslaním
do školy Logiscool Bratislava (pozri časť 2.4.) sa zákonný zástupca a samotný študent - ak má viac ako 14
rokov – vyjadrujú svoj súhlas s tým, že záznamy vytvorené vyššie uvedenými právnickými osobami môžu
tieto záznamy použiť na účely a okolnosti uvedené vyššie počas neobmedzenej doby. Za akékoľvek
použitie týchto záznamov študentom a zákonným zástupcom nebude poskytnutá žiadna finančná alebo
nefinančná kompenzácia. Zákonný zástupca alebo študent - ak je starší ako 14 rokov - môžu kedykoľvek
požiadať o zrušenie alebo obmedzenie používania alebo úplné vymazanie týchto záznamov e-mailom na
adrese datamanagement@logiscool.com.
4. Poplatok za Kurz
4.1. Osobitné podmienky platenia poplatku za Kurz
4.1.1.Cena za Kurz je zverejnená na www.logiscool.com, ale pre presné určenie sumy za Kurz majú
prednosť ustanovenia Zmluvy založené na týchto VOP.
4.1.2. Logiscool Bratislava môže poskytnúť zľavu z cenu za Kurz v súlade s podmienkami uvedenými v
Prílohe 1 týchto VOP. Logiscool Bratislava sa môže nezávisle rozhodnúť, ktoré zo zliav uvedených
v Prílohe 1 umožní uplatniť v akom rozsahu. Okrem zliav uvedených v Prílohe 1 môže Logiscool
Bratislava poskytnúť študentom aj ďalšie zľavy.
4.1.3.Všetky elektronicky podané prihlášky budú skontrolované spoločnosťou Logiscool Bratislava za
účelom preverenia, či si študent môže na vybraný Kurz uplatniť zľavy, ktoré sú uvedené v jeho
prihláške. Ak je možné uplatniť zľavu, zákonný zástupca bude informovaný o dostupných zľavách
prostredníctvom e-mailu na predtým uvedenú e-mailovú adresu a poplatok za Kurz bude znížený
o sumu príslušnej zľavy najneskôr v čase zaslania súhrnného e-mailu o vybratom Kurze (podľa
podmienok určených v bode 5. týchto VOP). Ak zákonný zástupca nevznesie námietku voči
upravenému poplatku za Kurz do 8 dní od dátumu odoslania súhrnnej e-mailovej správy o Kurze,
upravený poplatok sa považuje za prijatý. Ak voči výške poplatku bude vznesená námietka, škola
Logiscool Bratislava ju prešetrí a ak je to opodstatnené, bude poplatok za Kurz primerane
prehodnotený. Vo všetkých prípadoch, keď je vznesená námietka - či už čiastočná alebo úplná sú obe strany povinné hľadať dohodu. Ak nie je možné dosiahnuť dohodu medzi stranami do 8
dní od prvého dňa hľadania dohody, zmluva bez akýchkoľvek ďalších ustanovení v 9. deň skončí.
4.1.4.Pokiaľ v týchto VOP nie je stanovené inak, cena za Kurz je vopred určená na školský rok Logiscool
a je splatná v rovnakých mesačných splátkach (ďalej len: splátka) počas trvania školského roka
Logiscool bez ohľadu na to, koľko vyučovacích hodín sa v danom kalendárnom mesiaci uskutoční.
Ak sa Kurz koná len v časti kalendárneho mesiaca z dôvodu počiatočných a konečných termínov
školského roka Logiscool (ďalej len: časť mesiaca), zákonnému zástupcovi bude oznámená presná
výška tejto platby za vyučovanie v časti mesiaca prostredníctvom e-mailu v súlade s bodom 5.
týchto VOP. V prípade, že sa študent zúčastní Kurzu, na ktorý bola prihláška odoslané menej ako
21 dní po začiatku Kurzu, je jeho zákonný zástupca povinný zaplatiť plnú cenu za Kurz.
4.1.5.Cena za Kurz alebo splatná splátka musí byť uhradená aj v prípade neprítomnosti študenta na
vyučovaní (napr. z dôvodu choroby), lebo v prípade neprítomnosti študenta škola Logiscool
Bratislava zabezpečí náhradný termín pre poskytnutie zameškaných hodín v primeranom čase
(podrobnosti náhradného vyučovania budú zaslané zákonnému zástupcovi e-mailom).
4.1.6.Pokiaľ nie je v týchto VOP stanovené inak, časť platby za Kurz je splatná v školskom roku Logiscool
do 8. dňa každého kalendárneho mesiaca. Škola Logiscool Bratislava vystaví faktúru na každú
splátku do 3. dňa každého kalendárneho mesiaca.
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4.2. Osobitné podmienky týkajúce sa úhrady ceny za Workshop
4.2.1. Napriek tomu, že ceny workshopov sú zverejnené na webových stránkach www.logiscool.com ,
pre cenu konkrétneho workshopu platia ustanovenia tejto zmluvy.
4.2.2.Všetky elektronicky podané prihlášky budú skontrolované spoločnosťou Logiscool Bratislava za
účelom preverenia, či si študent môže na vybraný Workshop uplatniť zľavy, ktoré sú uvedené v
jeho prihláške. Ak je možné uplatniť zľavu, zákonný zástupca bude informovaný o dostupných
zľavách prostredníctvom e-mailu na predtým uvedenú e-mailovú adresu a poplatok za Workshop
bude znížený o sumu príslušnej zľavy najneskôr v čase zaslania súhrnného e-mailu o vybratom
Workshope (podľa podmienok určených v bode 5. týchto VOP). Ak zákonný zástupca nevznesie
námietku voči upravenému poplatku za Workshop do 8 dní od dátumu odoslania súhrnnej emailovej správy o Workshope, upravený poplatok sa považuje za prijatý. Ak voči výške poplatku
bude vznesená námietka, škola Logiscool Bratislava ju prešetrí a ak je to opodstatnené, bude
poplatok za Workshop primerane prehodnotený. Vo všetkých prípadoch, keď je vznesená
námietka - či už čiastočná alebo úplná - sú obe strany povinné hľadať dohodu. Ak nie je možné
dosiahnuť dohodu medzi stranami do 8 dní od prvého dňa hľadania dohody, zmluva bez
akýchkoľvek ďalších ustanovení v 9. deň skončí.
4.2.3.Ak Podmienky alebo Ustanovenia Zmluvy neurčujú inak, Cena sa platí vopred v jednej sume. Škola
Logiscool Bratislava má právo umožniť uhradenie poplatku v splátkach. Škola Logiscool Bratislava
pošle faktúru alebo zálohovú faktúru pred začiatkom Workshopu. Cena je konečná a nevratná,
zmeškané hodiny prepadnú a nie je možné ich nahradiť ani vrátiť za nich poplatok.
4.3. Osobitné podmienky týkajúce sa úhrady ceny za Tábor
4.3.1.Cena za Tábor sa uhrádza v dvoch splátkach.
4.3.2.Zálohová platba za Tábor: suma stanovená v potvrdení (pozri oddiel 2.6.), ktoré škola Logiscool
Bratislava zašle zákonnému zástupcovi a ktorá nemôže byť vyššia ako 30% z ceny Tábora. Záloha
je splatná do 8 dní odo dňa vystavenia potvrdenia na základe prihlášky. Spoločnosť Logiscool
Bratislava vystaví daňový doklad na zálohovú platbu po pripísaní sumy na bankový účet školy
Logiscool Bratislava.
4.3.3.Časť ceny za Tábor, ktorá nebola pokrytá zálohovou platbou, musí byť zaplatená najneskôr osem
dní pred začiatkom Tábora. Logiscool Bratislava po úhrade vystaví na danú časť poplatku daňový
doklad až po jej uhradení a následne ju pošle zákonnému zástupcovi.
4.4. Všetky platby sa povinne uskutočňujú bankovým prevodom na bankový účet uvedený na faktúre (alebo
zálohovej faktúre) na sumu uvedenú na zálohovej faktúre. Meno študenta, číslo zálohovej faktúry a číslo
účtu musia byť zreteľne identifikovateľné na prevodnom príkaze. Ak tieto údaje nie sú identifikovateľné,
škola Logiscool Bratislava môže platbu považovať za neuhradenú.
4.5. Všetky účtovné doklady týkajúce sa poplatkov budú vystavené elektronicky. Všetky typy faktúr sa
posielajú elektronicky. Zálohové faktúry, daňové doklady a iné dokumenty sa posielajú ako prílohy emailov na e-mailovú adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške.
4.6. Záujmom Logiscool Bratislava je predstavenie metódy Logiscool čo najširšiemu okruhu detí. V záujme
tohto cieľa môžu byť uzavreté dohody s tretími stranami, ktorí ako partneri Logiscool Bratislava môžu
namiesto zákonného zástupcu zaplatiť časť alebo celý poplatok za účasť študenta v Kurzoch alebo
Táboroch. Študentovi a zákonnému zástupcovi môže na ich žiadosť vydať Logiscool Bratislava tzv. promo
kód. Na základe tohto promo kódu je Logiscool Bratislava oprávnená overiť si, či je dotyčný študent
oprávnený na platbu formou partnerstva. Využívanie služieb v súvislosti s týmto promo kódom podlieha
Nariadeniu EP na ochranu osobných údajov (GDPR). Súhlas so spracovaním osobných údajov je
podmienkou na uplatnenie promo kódu.
5. Informácie o Kurzoch, Workshopoch a Táboroch
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5.1. Informácie týkajúce sa Kurzov a Workshopov a akýchkoľvek zmien podmienok potvrdenej zmluvy pošle
škola Logiscool Bratislava študentovi a zákonnému zástupcovi e-mailom na adresu zákonného zástupcu
pred začiatkom Kurzu alebo Workshopu. V prvý deň Kurzu a Workshopu budú študenti zaregistrovaní v
škole Logiscool Bratislava.
5.2. Informácie týkajúce sa Táborov pošle škola Logiscool Bratislava študentovi aj zákonnému zástupcovi emailom na adresu zákonného zástupcu pred začiatkom Tábora. Súčasťou tejto správy bude aj zdravotný
dotazník. V prvý deň Tábora budú študenti zaregistrovaní v škole Logiscool Bratislava. Vyplnený
a zákonným zástupcom podpísaný zdravotný dotazník musí byť odovzdaný zástupcovi školy Logiscool
Bratislava počas registrácie.
6. Počas obdobia Kurzy a Workshopu alebo Tábora sú študenti pod dohľadom školy Logiscool Bratislava.
Zákonný zástupca je povinný v prihláške informovať školu Logiscool Bratislava o všetkých relevantných
okolnostiach, ktoré môžu ovplyvniť bezpečný dohľad študenta, najmä - ale nie výlučne - ak študent:
a) pravidelne užíva lieky;
b) má alergiu na akékoľvek lieky, potraviny, iné látky alebo zvieratá, atď.;
c) má zakázané z akéhokoľvek dôvodu vykonávať určité fyzické aktivity;
d) citlivo reaguje na nejaké druhy jedál alebo nápojov;
e) trpí poruchami správania z psychologických dôvodov;
f) nemôže sa z konkrétneho dôvodu zúčastňovať určitých programov alebo podujatí, ktoré sa konajú
ako súčasť Kurzu, Workshopu alebo Tábora.
Zákonný zástupca nesie zodpovednosť za škody alebo iné nevýhody spôsobené neposkytnutím takýchto
informácií.
7. Logiscool Bratislava, ako aj jeho zamestnanci a zástupcovia, vynakladajú maximálne úsilie a prijímajú všetky
primerané preventívne opatrenia po dobu trvania Kurzov, Workshopov a Táborov na zabezpečenie
bezpečnosť účastníkov, na dodržiavanie súvisiacich právnych nariadení a predpisov a na usporiadanie a
zorganizovanie Kurzov, Workshopov a Táborov a vykonávanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít v
najvyššej možnej kvalite.
8. Pravidlá vedenia lekcií Kurzu a Workshopu a účasti na nich.
8.1. Lekcie Kurzov a workshopov sa zvyčajne konajú v pracovné dni alebo v sobotu podľa dátumov uvedených
na webovej stránke www.logiscool.com. Pokiaľ zákonný zástupca nerozhodne inak, študent starší ako
12 rokov môže opustiť lekciu Kurzu a Workshopu samostatne po skončení vyučovania. Vo všetkých
ostatných prípadoch môže študenta vyzdvihnúť po ukončení vyučovacej hodiny iba zákonný zástupca
alebo iná právne spôsobilá osoba, ktorej meno je uvedené na prihláške. V druhom prípade môže škola
Logiscool Bratislava v záujme bezpečnosti študentov skontrolovať totožnosť osoby, ktorá chce študenta
vyzdvihnúť. Zisťovanie totožnosti môže zahŕňať vyžiadanie si občianskeho preukazu alebo iného dokladu
totožnosti osoby s cieľom porovnania údajov s údajmi uvedenými v prihláške.
8.2. Ak študent z akéhokoľvek dôvodu vymešká niektoré lekcie Kurzov, škola Logiscool Bratislava zabezpečí,
aby sa uskutočnili náhradné hodiny, ktoré nahradia vymeškané hodiny. Pre oznámenie náhradného
vyučovania koordinátor školy Logiscool Bratislava vždy vopred kontaktuje zákonného zástupcu študenta.
Logiscool Bratislava je povinná v danom semestri poskytnúť maximálne tri náhradné hodiny vyučovania.
Náhrada vymeškaných lekcií Workshopu nie je možná
8.3. Zákonný zástupca berie na vedomie, že počas výučby v priestoroch Logiscool Bratislava nie je k dispozícii
Trezor, preto Logiscool Bratislava nezodpovedá za bezpečnosť cenných predmetov alebo hotovosti,
ktoré študenti prinesú so sebou.
8.4. Študenti a ich zákonní zástupcovia berú na vedomie, že sa účastníci vyučovania počas Kurzov a
Workshopov zúčastňujú vyučovania na vlastné riziko.
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8.5. Študenti aj zákonní zástupcovia sú povinní počas výučby Kurzov a Workshopov dodržiavať domáci
poriadok školy Logiscool Bratislava.
9. Pravidlá usporiadania Táborov a účasti v nich
9.1. Presné termíny (dátum začiatku a ukončenia) Táborov oznámi Logiscool Bratislava na webovej stránke
www.logiscool.com a zákonní zástupcovia o tom budú vopred informovaní spôsobom opísaným v časti
5. Pokiaľ zákonný zástupca nerozhodne inak, študent vo veku nad 12 rokov môže na konci dňa Tábor
opustiť samostatne. Vo všetkých ostatných prípadoch môže študenta vyzdvihnúť iba zákonný zástupca
alebo iná osoba, ktorej meno je uvedené na prihláške. V druhom prípade môže škola Logiscool Bratislava
v záujme bezpečnosti študenta skontrolovať totožnosť osoby, ktorá chce študenta vyzdvihnúť. Tento
proces identifikácie môže znamenať vyžiadanie si preukazu totožnosti osoby a porovnanie údajov s
údajmi predtým uvedenými v prihláške.
9.2. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v priestoroch Logiscool Bratislava počas výučby nie je k dispozícii
Trezor, preto spoločnosť Logiscool Bratislava nezodpovedá za bezpečnosť cenných predmetov alebo
hotovosti, ktoré študenti prinesú so sebou.
9.3. Študenti a ich zákonní zástupcovia berú na vedomie, že účastníci vyučovania alebo športových
a voľnočasových aktivít počas Táborov sa zúčastňujú týchto aktivít na vlastné riziko. Účastníkom Táborov
preto doporučujeme uzatvoriť si úrazové poistenie na dobu Táborov.
9.4. Študenti aj zákonní zástupcovia sú povinní počas celého Tábora dodržiavať domáci poriadok školy
Logiscool Bratislava.
10. Zmluvné podmienky pre Logiscool online
Účelom týchto Podmienok je ochrana študentov a maximalizácia produktivity a pozitívneho dopadu programov
Logiscool Online (Kurzov, workshopov a Táborov). Nákupom, používaním alebo umožňovaním študentovi
používať akúkoľvek formu Logiscool Online Education súhlasíte s tým, že Vy a váš študent budete plne
dodržiavať Zmluvné podmienky.
10.1. Pravidlá správania sa
Vyhlasujem, že som si spolu so svojím študentom prečítal a preštudoval pravidlá správania sa. Súhlasím
s tým a vyhlasujem, že ja a môj študent budeme dodržiavať tieto pravidlá správania sa uvedené nižšie
a budeme sa správať a konať spôsobom, ktorý je plne v súlade s pravidlami správania sa, a berieme na
vedomie, že program online vzdelávania Logiscool môjho študenta je možné zrušiť, ak sa zdá, že niektorý z
našich krokov alebo postojov významne narušuje vzdelávanie ostatných účastníkov podľa názoru
zamestnancov spoločnosti Logiscool. Rozumieme tomu, že si Logiscool vyhradzuje právo zrušiť online
vzdelávací program Logiscool môjho študenta bez predchádzajúceho upozornenia za porušenie akýchkoľvek
podmienok pravidiel správania sa. Peniaze za programy zrušené z dôvodu, že študent alebo rodič
nedodržiavajú pravidlá správania, nebudú vrátené. Berieme tiež na vedomie, že na základe pozorovania
študenta zo strany zamestnancov zamestnanci Logiscool Bratislava môžu zistiť, že online vzdelávanie nie je
pre môjho študenta vhodné a / alebo produktívne prostredie. V takom prípade môže spoločnosť Logiscool
zrušiť všetky zostávajúce časti programu a za takto zrušený program nebudú vrátené už zaplatené poplatky.
Spoločnosť Logiscool vynakladá veľké úsilie na dosiahnutie vynikajúcich vzťahov so študentmi. V niektorých
zriedkavých prípadoch však online vzdelávacie programy Logiscool nemusia byť vhodným prostredím pre
každého študenta.
Študenti a rodičia / zákonní zástupcovia NESMÚ NIKDY:
1. šikanovať, zastrašovať alebo obťažovať ostatných účastníkov.
2. sexuálne obťažovať ostatných účastníkov.
3. páchať násilie na ich úkor alebo sa im vyhrážať.
4. vydávať sa za inú osobu.
5. používať nevhodný jazyk.
6. používať túto službu alebo materiály poskytované v rámci služby na nezákonnú alebo nemorálnu činnosť.
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7. zobrazovať pornografiu alebo akékoľvek nevhodné materiály (vrátane sexuálneho obsahu, nevhodného
násilia, rasizmu, atď. počas vyučovania alebo osobne.
8. zdieľať informácie o lekciách s tretími stranami bez súhlasu spoločnosti Logiscool.
9. verejne zobrazovať lekcie alebo študijné materiály.
Študenti a rodičia / zákonní zástupcovia SÚ POVINNÍ:
1. dodržiavať Pravidlá správania sa spoločnosti Logiscool Bratislava
2. absolvovať hodiny vo vhodnom a súkromnom prostredí.
3. počas hodín sa primerane obliecť.
4. dodržiavať podmienky používania akýchkoľvek stránok používaných počas a ako súčasť vzdelávania,
vrátane dodržiavania stanovených vekových zásad; a
5. zdieľať iba vhodné materiály, ktoré súvisia s lekciami.
10.2. Logiscool online programy
10.2.1. Živé online Kurzy
1. Online triedy/skupiny sa nastavujú na webových stránkach Logiscool (dátumy začiatku, deň v týždni
a čas lekcie) po prihlásení sa na Kurz na https://www.logiscool.com/sk/.
2. Každá lekcia trvá 90 minút a v každej online triede môže byť najviac 8 účastníkov.
3. Poplatky, ceny a spôsoby platby pre Kurzy sú komunikované na webovej stránke Logiscool
https://www.logiscool.com/en/. Cena je nevratná, zmeškané hodiny prepadnú a nebude možné ich
nahradiť ani vrátiť.
4. Lekcií sa môžu zúčastniť iba študenti registrovaní v triede.
5. Online triedy sú k dispozícii iba pre predmety uvedené v Logiscool
6. Z bezpečnostných dôvodov môže Logiscool vyhotovovať videozáznamy z každej lekcie. V prípade
porušenia pravidiel správania sa môžu rodičia a zákonní zástupcovia získať kópiu záznamu (pokiaľ sa
záznam vyhotovil), ak pošlú e-mailovú žiadosť na adresu hello.bratislava@logiscool.com. Logiscool má
právo odmietnuť poskytnúť takúto službu.
10.3. Kontaktovanie trénerov
Študenti a rodičia / zákonní zástupcovia by si mali uvedomiť, že za žiadnych okolností by študenti nemali dávať
svoje osobné kontaktné informácie školiteľom, ani školitelia nemôžu poskytovať svojim študentom alebo
rodičom / zákonným zástupcom svoje osobné kontaktné informácie. Inak ako počas vyučovania nie je
dovolené školiteľom súkromne komunikovať so študentmi, poskytovať im osobné kontaktné údaje alebo sa s
nimi stať priateľmi na sociálnych sieťach.
11. Scoolcode
V záujme efektívneho dokončenia Kurzov, Workshopov a Táborov budú študentom sprístupnené určité prvky
systému Scoolcode. Prístup bude umožnený až po registrácii študenta. Užívateľské meno a heslo pre registráciu
študentov poskytuje spoločnosť Logiscool Ltd. Zákonný zástupca je povinní potvrdiť prijatie pravidiel používania
systému Scoolcode počas registrácie (alebo prihlášky) zaškrtnutím príslušných políčok.
12. Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvy
12.1. Zmluva uzatvorená na základe týchto VOP automaticky zanikne - pokiaľ sa podľa pravidiel určených v
týchto VOP neukončí skôr - v prípade Kurzov jeden kalendárny deň pred začiatkom nasledujúceho
školského roka Logiscool a v prípade Táborov 30. (tridsiaty) deň po poslednom dni Tábora. Napriek
ukončeniu platnosti zmluvy môžu zostať určité práva a povinnosti špecifikované v zmluve naďalej
uplatniteľné, ako napr.: používanie záznamov, zasielanie ponúk a newsletterov.
12.2. Škola Logiscool Bratislava je oprávnená vypovedať zmluvu s okamžitou účinnosťou, ak študent:
a) pravidelne porušuje domáci poriadok Kurzu, Workshopu alebo Tábora;
b) vážne poruší domáci poriadok Kurzu, Workshopu alebo Tábora;
c) úmyselne spôsobí škodu;
d) šikanuje, napáda alebo ohrozuje ostatných účastníkov.
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Ak dôjde k ukončeniu s okamžitou účinnosťou, zákonný zástupca je povinný okamžite zobrať študenta
z Kurzu, Workshopu alebo z Tábora a Logiscool Bratislava nie je povinná vrátiť zaplatený poplatok a ani
jej časť.

12.3. Osobitné pravidlá týkajúce sa ukončenia zmluvy v súvislosti s Kurzami
12.3.1. V prípade Kurzu alebo Workshopu sa zmluva automaticky skončí bez ďalších ustanovení, ak sa
splatný poplatok za Kurz neuhradí do posledného dňa daného kalendárneho mesiaca uvedeného na
faktúre, alebo sa platba podľa ustanovení VOP môže považovať za nevykonanú v posledný deň daného
kalendárneho mesiaca.
12.3.2. Zákonný zástupca je oprávnený vypovedať zmluvu písomne bez uvedenia dôvodu k
poslednému dňu kalendárneho mesiaca. V takom prípade sa zmluva skončí uplynutím posledného dňa
mesiaca, v ktorom bola výpoveď podaná. Logiscool Bratislava je oprávnená na poplatok za Kurz za
posledný kalendárny mesiac platnosti zmluvy a nie je povinná vrátiť poplatok za tento mesiac bez ohľadu
na to, či sa študent zúčastňoval vyučovania v danom mesiaci. Ak celá cena za Kurz bola zaplatená v jednej
splátke a pokrýva časové obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac vopred, poplatky za vopred
zaplatené mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci výpovede sa zákonnému zástupcovi vrátia.
12.3.3. Logiscool Bratislava je oprávnená ukončiť zmluvu v prípade zrušenia Kurzu z akéhokoľvek
neočakávaného dôvodu. V takom prípade je Logiscool Bratislava povinná vrátiť už uhradené poplatky za
Kurz alebo Workshop. Škola nie je povinná uhrádzať žiadne iné náklady akéhokoľvek druhu z akéhokoľvek
dôvodu.
12.4. Osobitné pravidlá týkajúce sa ukončenia zmluvy v súvislosti s Tábormi
12.4.1. Zákonný zástupca je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu, ale časť uhradených
poplatkov sa použije ako storno poplatok podľa nižšie uvedených pravidiel:
a) ak k vypovedaniu zmluvy dôjde viac než desať dní pred dátumom začiatku Tábora, storno poplatok
predstavuje 15 % poplatku;
b) ak k vypovedaniu zmluvy dôjde menej než desať dní pred dátumom začiatku Tábora, storno poplatok
predstavuje 25 % poplatku;
12.4.2. Zákonný zástupca je oprávnený ukončiť zmluvu a vybrať študenta z Tábora v opodstatnených
prípadoch, napríklad zo zdravotných dôvodov. V takom prípade môže zákonný zástupca požiadať o
vrátenie časti poplatku za Tábor, ktorá predstavuje časť za obdobie od dňa, v ktorom študenta z Tábora
vybrali, až do dátumu ukončenia Tábora.
12.4.3. Logiscool Bratislava je oprávnená vypovedať zmluvu v prípade zrušenia Tábora z akýchkoľvek
neočakávaných dôvodov. V takom prípade je Logiscool Bratislava povinná vrátiť už zaplatené poplatky
za Tábor, ale nie je povinná uhrádzať žiadne iné náklady.
12.4.4. V prípade Táborov sa zmluva automaticky skončí bez ďalších ustanovení a povinností, ak
preddavok za Tábor, alebo preddavkom nepokrytá časť poplatku za Tábor sa neuhradí do dátumu
splatnosti.
12.5. Ak je Logiscool Bratislava povinná vrátiť predtým zaplatený poplatok - či už čiastočne alebo úplne -,
vrátenie prostriedkov bude prevedené na bankový účet, z ktorého bol poplatok za Kurz alebo
Workshop pôvodne prevedený na účet Logiscool Bratislava. Akákoľvek oprávnená finančná
požiadavka Logiscool Bratislava sa môže odpočítať z vrátených peňazí.
12.6. Vyplnením prihlášky zákonný zástupca študenta súhlasí s tým, že ak dôjde k ukončeniu zmluvy zo
strany zákonného zástupcu, spoločnosť Logiscool Ltd. môže poslať dotazník na e-mailovú adresu
zákonného zástupcu, ktorého vyplnením môže zákonný zástupca poskytnúť informácie o konkrétnych
príčinách ukončenia zmluvy.
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13. Poškodenie a kompenzácia
13.1. odoslaním prihlášky do školy Logiscool Bratislava sa zákonný zástupca študenta (pozri oddiel 2.4.)
súhlasí s tým, že poškodenej strane uhradí akékoľvek škody, spôsobené nevhodným alebo
neprimeraným chovaním študenta, pokiaľ je také chovanie v rozpore so zmluvou, so školským
poriadkom Logiscool Bratislava alebo s platnými zákonmi, a to bez ohľadu na to, či je zo zákona zákonný
zástupca povinný túto spôsobenú škodu uhradiť. Zákonný zástupca môže byť čiastočne alebo úplne
oslobodený od zodpovednosti, ak sa preukáže, že správanie sa študenta, ktoré viedlo k spôsobeniu
škody, bolo vyvolané zanedbaním povinností týkajúcich sa dohľadu alebo starostlivosti školy Logiscool
Bratislava. Povinnosť zákonného zástupcu uhradiť vzniknutú škodu sa vzťahuje na všetky škody, ktoré
vznikli škole Logiscool Bratislava, iným študentom alebo akejkoľvek inej tretej strane.
13.2. Ak študent spôsobí škodu - a ak okolnosti incidentu to dovoľujú - škola Logiscool Bratislava bezodkladne
oznámi zákonnému zástupcovi vznik takejto škody. Logiscool Bratislava vyhotoví písomný záznam
o incidente, ktorý je zákonný zástupca povinný podpísať.
13.3. Logiscool Bratislava nesie zodpovednosť výlučne za to, že Tábor, Workshop alebo Kurz bude
organizovaný s náležitou starostlivosťou pri dodržaní všetkých súvisiacich právnych predpisov a dohľad
nad študentmi bude zabezpečený v dostatočnej miere. Zodpovedá preto iba za škody, ktoré vznikli
nedodržaním vzťahujúcich sa právnych predpisov, úmyselným porušením niektorého z ustanovení
týchto VOP alebo úmyselným alebo náhodným neprihliadnutím na dôležité informácie uvedené
v prihláške poškodeného žiaka. Ak bude Logiscool Bratislava povinná zaplatiť náhradu za škodu
spôsobenú jej činnosťou, bude povinná zaplatiť iba za škody na majetku a nenesie žiadnu zodpovednosť
za ušlí zisk alebo za nefinančné a iné ujmy.
14. Vyhlásenia
14.1. Vyhlásenia týkajúce sa plnenia zmluvy posiela Logiscool Bratislava študentovi a jeho zákonnému
zástupcovi - pokiaľ nie je v týchto VOP stanovené inak - elektronicky z e-mailovej adresy uvedenej na
www.logiscool.com , ktorá patrí Logiscool Bratislava. Škola posiela vyhlásenie na e-mailovú adresu
zákonného zástupcu uvedenú v prihláške.
14.2. Vyhlásenia týkajúce sa zmluvy je povinný zákonný zástupca - pokiaľ nie je v týchto VOP stanovené inak
– posielať formou elektronickej správy z e-mailovej adresy uvedenej v prihláške na e-mailovú adresu
Logiscool Bratislava, ktorá je uvedená na webstránke www.logiscool.com .
14.3. Zmluvné strany súhlasia s tým, že ak e-mailom poslaná správa spĺňa požiadavky uvedené v bodoch 13.1
a 13.2, považuje sa za písomné vyhlásenie školy Logiscool Bratislava alebo za písomné vyhlásenie
zákonného zástupcu a študenta (ak je študent starší ako 14 rokov).
15. Účinnosť a zverejnenie VOP
15.1. Tieto VOP sú platné od 1. 4. 2021 a vzťahujú sa na zmluvy uzatvorené po tomto dátume.
15.2. Logiscool Bratislava bude informovať zákonného zástupcu o akýchkoľvek zmenách a doplneniach
týchto VOP najneskôr 15 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.
15.3. Tieto VOP a súvisiace zmeny a doplnenia sú k dispozícii na webovej stránke www.logiscool.com .

Dátum: 1. 04. 2020, Bratislava

Ing. Oto Lanc
v mene školy Logiscool Bratislava
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Dodatok č. 1
Logiscool Bratislava definuje typy ponúkaných zliav takto:
a) Zľava pre stálych študentov
b) Skupinová zľava
c) Rodinná zľava
d) Zľava za jednorazovú platbu
e) Osobitné zľavy
Výšku zľavy poskytnutú školou Logiscool Bratislava si môžete pozrieť na podstránke školy Logiscool Bratislava
na webovej stránke www.logiscool.com .
1. Zľava pre stálych študentov
1.1. Zľava pre stálych študentov sa vzťahuje na študentov prihlásených na konkrétny Kurz pre školský rok
Logiscool, ak už absolvovali v škole Logiscool Bratislava:
i) viac než jeden semester bezprostredne predchádzajúce semestru, na ktorý sa práve prihlasujú,
alebo
ii) najmenej jeden semester v školskom roku Logiscool a zúčastnili sa na letnom Tábore organizovanom
školou Logiscool Bratislava v období bezprostredne po semestri alebo bezprostredne pred ním.
1.2. Schéma zliav závisí od počtu a kombinácie po sebe idúcich Kurzov a Táborov. Pri výpočte zliav sa môže
brať do úvahy iba jeden letný Tábor.
Študent má nárok na vyššie uvedenú zľavu, ak bol študentom v škole Logiscool Bratislava
bezprostredne pred registráciou na daný Kurz alebo Tábor v školskom roku Logiscool dve po sebe
idúce semestre, alebo ak bol študentom školy Logiscool Bratislava aspoň počas jedného semestra a
letného Tábora.
2. Skupinová zľava
2.1. Skupinová zľava platí pre študentov zapísaných na prvý ročník školského roka alebo Tábora Logiscool
v škole Logiscool Bratislava spolu s najmenej tromi ďalšími študentmi, ktorí sa tiež prvýkrát zaregistrujú
na Kurz alebo Tábor Logiscool. Aby sa kvalifikovali na zľavu, musia všetci študenti, ktorí patria do
skupiny, uviesť rovnaký názov skupiny do prihlášky v škole Logiscool Bratislava.
2.2. Táto zľava platí iba v prvom školskom roku Logiscool pre študentov patriacich do danej skupiny. Po
zľavnenom Kurze môže získať študent, ktorý sa chce znova prihlásiť na niektorý z Kurzov - pokiaľ
podmienky neustanovujú inak - nárok na zľavu pre stálych študentov.
2.3. Ak sa študent, ktorý využil zľavu predtým v školskom roku Logiscool, už nechce zúčastniť ďalšieho
Kurzu, neovplyvní to už uplatnenú zľavu ani ďalšie zľavy ostatných členov skupiny.
3. Rodinná zľava
3.1. Rodinná zľava sa vzťahuje na študenta v školskom roku Logiscool, ktorého aspoň jeden súrodenec je
už prihlásený v tom istom školskom roku Logiscool v škole Logiscool Bratislava. Meno súrodenca musí
byť uvedený na prihláške.
3.2. Študenti sa považujú za súrodencov, ak žijú v jednej domácnosti podľa trvalého bydliska.
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3.3. Rodinná zľava sa týka všetkých súrodencov prihlásených na Kurzy v škole Logiscool Bratislava v danom
školskom roku Logiscool.

4. Jednorazová platba
Ak sa poplatok za Kurz zaplatí ako jednorazová platba, Logiscool Bratislava poskytne na poplatok zľavu.
5. Ďalšie špeciálne zľavy
5.1. Logiscool Bratislava môže študentom za určitých okolností poskytnúť ďalšie špeciálne zľavy. V takýchto
prípadoch budú presné podmienky zľavy oznámené na webovej stránke alebo na stránke Facebook
príslušnej Logiscool školy ponúkajúcej zľavu.
5.2. Špeciálna zľava môže byť napríklad:
i) Štipendijná zľava - zľavu je možné uplatniť podľa podmienok stanovených konkrétnou Logiscool
školou;
ii) Zľavy súvisiace s propagačným kódom (najmä Zľava za skoré prihlásenie – Early Bird, Akciové zľavy,
Zľava na základe spolupráce s určitými firmami a spoločnosťami, Zľava za účasť alebo víťazstvo v určitej
súťaži alebo udalosti)
Výška poskytnutých špeciálnych zliav môže byť v rozmedzí 5 a 10%.
6. Kombinovanie zliav
6.1. Rodinná zľava sa môže kombinovať so zľavou pre stálych študentov alebo so skupinovou zľavou.
Celková výška zľavy však nesmie prekročiť 15 % ceny Kurzu.
6.2. Zľavu za jednorazovú platbu zľavu možno kombinovať s akoukoľvek inou poskytnutou zľavou.
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