Nákupní podmínky pro on-line registrace členů Tělocvičné jednoty Sokol Praha – Podolí
Identifikace subjekeik u pro pla bju ročního člensikého psíspk iku a člensikého oddílo ého psíspk iku
(posiky o a ele):
Tělocvičná jednota Sokol Praha – Podolí (dále „ekedno a“)
Sídlo: Podolsiká 90/5, Praha 4 – Podolí, 147 00
IČ:
17046122
On-line registrace eke eleik roniciká platorra slouuící ýhradnk aikt nír členůr ekedno y, ik esí psi s é
regis raci objdrueli psís upo á oprá nkní do é o eleik roniciké člensiké zóny. Nezletlé členy zas upueke
udy regis ro aný záikonný zás upce.
Aikt ní členo é s psís upo ýr oprá nknír rohou é o zónk elektronicky hradit roční člensiké
psíspk iky a rohou se regis ro a (psihlašo a ) a hradi člensiký oddílo ý psíspk eik do c ičebjních
oddílů, ik eré o e írá ekedno a pro psíslušné pololet.
Zpřístupnění pla bjy člensikých a člensikých oddílo ých psíspk iků a oddílů pro regis raci a nas a ení
parare rů (poče členů, kiko é orezení, cena a d.) eke udy na pro ozo a eli platorry, edy
ekedno k.
Aikt ní člen růue platorrk provést nákup – platbu ročního člensikého psíspk iku, ýbjkrer
psíspk iku na psíslušný roik a ekeho úhradou, pla ebjní ikar ou pses pla ebjní bjránu platorrk On-line
regis race.
Aikt ní člen ekedno y se růue platorrk registrovat do příslušného oddílu s tr, ue regis raci
pro ede ýbjkrer z nabjídiky oddílů a pro ede bjezho o os ní pla bju člensikého oddílo ého psíspk iku
pla ebjní ikar ou pses pla ebjní bjránu platorrk On-line registrace.
Registrace má časový limit 15 min., bjkher, ik erého eke nu né doikonči pla bju člensikého oddílo ého
psíspk iku pla ebjní ikar ou. Poikud é o lhů k nebjude pla bja pro edena (po rzena pla ebjní bjránou),
eke regis race – objekedná ika zrušena.
Pro ikaudou regis raci do oddílu a pla bju oddílo ého člensikého psíspk iku nebjo pla bju člensikého
psíspk iku eke platorrou y osena samostatná objednávka a ik ní pla ebjní bjránou ys a ena pla bja.
Úspěšná registrace do oddílu a náikup člensikého psíspk iku probjkhnou pouze ehdy, poikud eke pla bja
ikar ou po rzena pla ebjní bjránou. O or o eke uui a el inforro án platorrou.
Chybové stavy:
1. Pla bja probjkhla, ale platorra pla bju nezaregis ro ala
2. Pla bja probjkhla, ale platorra pla bju nezaregis ro ala a uui a eler bjyla pro edena další
pla bja
3. Byl uhrazen člensiký oddílo ý psíspk eik do špa ného (nech kného) oddílu
4. Pla bja neprobjkhla, i ikdyu na úč u eke dos a eik ifnančních pros sediků
Reklamace – řešení chybových stavů
Ad 1) Poikud neprobjkhla další regis race s po rzenou pla bjou, růue aikt ní člen poda bjezodikladnk
reiklarační pouada eik u posiky o a ele, na e-rail: soikolpodoli@cen rur.cz, ikde u ede s é
identifikační údaeke, číslo objekedná iky ze sys éru a popíše chybju. Poikud posiky o a el na s ér
bjaniko nír úč u po rdí psipsání pla bjy, bjude uada el doda ečnk, ranuálnk zaregistrován do
příslušného oddílu
Ad 2) Poikud bjylo pro edeno íce pla ebj na s eeknou regis raci, růue aikt ní člen poda bjezodikladnk
reiklarační pouada eik u posiky o a ele na e-rail: soikolpodoli@cen rur.cz, ikde u ede s é

identifikační údaeke, číslo objekedná iky ze sys éru a popíše chybju. Poikud posiky o a el na s ér
bjaniko nír úč u po rdí psipsání duplici ní pla bjy, bude tato platba vrácena žadateli
doda ečnk, ranuálnk zpk forrou od olání pla bjy nebjo rácení pla bjy. K rácení pla bjy doekde
sádu dnů po é, co bjude rácení sch áleno bjanikou posiky o a ele bjrány.
Ad 3) Poikud bjyl pro eden náikup do nech kného oddílu, rusí aikt ní člen do d ou dnů poda
bjezodikladnk reiklarační pouada eik u posiky o a ele na e-rail: soikolpodoli@cen rur.cz, ikde
u ede s é identifikační údaeke, číslo objekedná iky ze sys éru, ik erou uádá zruši a popíše dů ody.
Poikud eke uádos podána e lhů k, bjude registrace zrušena a zaplacený oddílový příspěvek
vrácen uada eli doda ečnk, ranuálnk zpk forrou od olání pla bjy nebjo rácení pla bjy.
K rácení pla bjy doekde sádu dnů po é, co bjude rácení sch áleno bjanikou posiky o a ele
bjrány.
Ad 4) Poikud pla bja neprobjkhne a aikt ní člen rkl na úč u dos a eik ifnančních pros sediků, rusí
en o ikon aik o a s ou bjaniku u ik eré rá eden bjaniko ní úče i pla ebjní ikar u. Ta o chybja
neza dá á prá o na druení zadá ané regis race. Registrace neproběhla.
Závěrečná ustanovení
Vz ahy a psípadné spory, ik eré zniiknou na záikladk on-line regis rací bjudou sešeny psednos nk podle
s ano ČOS a ni sníri orgány ČOS (Česiká objec soikolsiká). V psípadk penkuních sporů paik bjudou y o
sešeny ýhradnk podle prá a Česiké repubjliiky a bjudou sešeny psíslušnýri soudy Česiké repubjliiky e
sporu aikt ního člena s ekedno ou.

