
ZMLUVA 
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA WORKSHOPE KREATÍVNEHO ATELIÉRU MARY 

BIRDIE A REKLAMAČNÝ PORIADOK 

 
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na workshopoch v kreatívnom ateliéri Mary Birdie a reklamačný 
poriadok (ďalej len Všeobecné podmienky) sú platné pre všetky workshopy organizované kreatívnym ateliérom 
Mary Birdie. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva 
ich a súhlasí s nimi. 
  

I. Vznik zmluvného vzťahu 
1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: 
 
Ing. Marcel Hraňo - Hraňo Dizajn 
IČO: 53535243 
DIČ: 1082340347 
Zapísaná v Obchodnom Registri Okresného Súdu Bratislava I, Vložka č. ŽR:110-295558 
Email: marybirdiecom@gmail.com 
Tel: 00421 951 024 170 
 
Ďalej len UA Mary Birdie, 
ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom siete vlastného predajného miesta a objednávateľ, 
ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. 
2) Zmluvný vzťah medzi UA Mary Birdie a objednávateľom vzniká dňom odovzdania vyplnenej prihlášky a 
zaplatenia zálohy, v dodatku podpisom prihlášky oboma stranami. Prihláška o workshope platí pre všetky 
ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v prihláške ručí objednávateľ 
ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje prihlášku jej zákonný zástupca. 
3) Vyplnením a odovzdaním prihlášky, zaplatením zálohy a doplatením zmluvnej sumy letného detského 
workshopu Šikovníci sa UA Mary Birdie objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, 
kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami. 
5) Aktualizované spracúvanie osobných údajov podľa EU smernice GDPR máme upravené na tomto 

linku https://26484edb-cac1-475d-b614-
5a7538fb1bd7.filesusr.com/ugd/3e51df_4dcb0ff59e12440a973bffd93f1b9baa.pdf 
 
 

II. Cenové podmienky 
1) Cena letného detského workshopu organizovaného UA Mary Birdie sú zmluvnými cenami dohodnutými 
písomnou dohodou medzi UA Mary Birdie a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve 
o workshope a to 145 € pre nového objednávateľa a 125 € pre objednávateľa z inej programovej aktivity a to 
Upcy kurzy v UA Mary Birdie v rozsahu týždenného detského letného workshopu Šikovníci (5 dní). 
2) Zmluvné strany sa dohodli na možnosti zvýšenia ceny workshopu jednostranným úkonom v prípade, že 
dôjde ku: 
a) poškodeniu zariadení (umyselné/neumyselné) zavinené účastníkom workshopu 
b) umyselnému poškodeniu vybavenia ateliéru účastníkom workshopu 
c) k poškodeniu prístrojov (úmyselné/neumyselné) účastníkom workshopu. 
3) Ak dôjde k uvedeným poškodeniam počas konania workshopu, v deň poškodenia sa tento stav nahlási 
objednávateľovi a vyčísli sa suma za poškodenie majetku najviac však vo výške 500 €. Ak dôjde k takémuto 
jednostra-nnému zvýšeniu ceny, objednávateľ musí sumu zaplatiť do 25 dní od poškodenia. Organizátor je 
oprávnený požadovať zaplatenie pokuty za úmyselné/neumyselné poškodenie vybavenia, prístrojov a zaridení 
ateliéra Mary Birdie podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok. 
4) Písomné oznámenie o zaplatení pokuty sa spíše v deň, kedy došlo k poškodeniu majetku v ateliéri Mary 
Birdie, oznámenie o zaplatení pokuty bude odoslané alebo doručené do vlastných rúk písomne 
objednávateľovi najneskôr 24 hodín.  
 

III. Platobné podmienky 
1) UA Mary Birdie má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a 
objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. 
2) UA Mary Birdie je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise prihlášky na workshop. Výška 
preddavkov je dohodnutá na pevne stanovenú sumu a časový rozvrh platieb je dohodnutý pri každom produkte 
inak. Výška preddavkov na detské letné workshopy na Slovensku sú dohodnuté takto: 

https://26484edb-cac1-475d-b614-5a7538fb1bd7.filesusr.com/ugd/3e51df_4dcb0ff59e12440a973bffd93f1b9baa.pdf
https://26484edb-cac1-475d-b614-5a7538fb1bd7.filesusr.com/ugd/3e51df_4dcb0ff59e12440a973bffd93f1b9baa.pdf


• pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok a to 72 € na základe individuálnej 
dohody na účely objednaných služieb do polovice júna 2021 
•   najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny dosiaľ 
objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak 
•   v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 3 dni pred začiatkom zájazdu je objednávateľ 
povinný uhradiť 100 % ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak 
• zmeny v rezervácii nespoplatňujeme 
• pri odstúpení od účasti na workshope pre zdravotné dôvody je nevratný storno poplatok 30 € zo zaplateného 
preddavku 72 €, lekársku správu nepožadujeme podľa článku VII. 4) a)  týchto Všeobecných podmienok kvôli 
nákupu potrebného materiálu na dieťa. 
3) Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, 
že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží splátkový kalendár úhrady dosiaľ objednaných služieb, je UA 
Mary Birdie oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy o workshope (prihlášky) a požadovať zaplatenie zmluvnej 
pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok. 
 
Prvá preddavková rezervačná splátka sa uhrádza do 15.júna 2021 pre všetky kurzy počas mesiacov júl aj 
august rovnaká suma a to 72 € prevodom na číslo účtu: 
Zvyšok z celkovej sumy podľa závisí podľa zaradenia nového zákazníka alebo už evidovaného sa dopláca 14 
dní  
  

IV. Práva a povinnosti objednávateľa 
1) Objednávateľ má právo: 
a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, 
b) požadovať od UA Mary Birdie informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a 
zaplatených služieb, 
c) byť oboznámený v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách s návrhmi zmien v zmluvne 
dohodnutých službách, 
d) požadovať neodkladne odstránenie chýb v poskytovanej službe u dodávateľa služby alebo u povereného 
zástupcu UA Mary Birdie, 
e) odstúpiť od zmluvy o workshope kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb podľa článku VII. týchto 
Všeobecných podmienok za podmienky uhradenia vypočítanej zmluvnej pokuty. 
f) na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok, 
g) dostať najneskôr 7 dní pred začiatkom workshopu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých 
skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú UA Mary Birdie známe, pokiaľ nie sú už 
obsiahnuté v zmluve workshope. Tieto písomné informácie o zájazde posiela UA Mary Birdie emailom, len na 
prvú adresu, uvedenú objednávateľom. Na základe dohody objednávateľa a UA Mary Birdie môžu byť písomné 
informácie doručené aj osobne. 
h) písomne oznámiť UA Mary Birdie pred začiatkom workshopu, že workshopu sa namiesto neho, alebo iného 
účastníka uvedeného v prihláške, zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Oznámenie musí obsahovať aj 
vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky 
účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný a 
nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré 
UA Mary Birdie v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú a to 5,- EUR za osobu. 
2) Objednávateľ má povinnosť: 
a) poskytnúť umeleckému ateliéru Mary Birdie potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu 
služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v prihláške na letný detský workshop 
vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky organizátora workshopu, 
b) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne zabezpečiť 
sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje (len v prípade ciest mimo Slovenskej 
Rebubliky – nevzťahuje sa na detské tábory a školy v prírode), 
c) zaplatiť cenu letného detského workshopu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok, 
e) bez zbytočného odkladu oznamovať umeleckému ateliéru Mary Birdie svoje stanovisko k prípadným 
návrhom zmien v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb, 
f)  prevziať emailom alebo osobne od UA Mary Birdie doklady potrebné pre čerpanie služieb a riadne ich 
skontrolovať pred začatím workshopu, 
g) osoba mladšia ako 15 rokov musí mať u seba platnú kartičku poistenca, všetky náklady, ktoré vzniknú 
nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu, 
h) učastník workshopu musí splniť protipandemické pravidlá nariadené štátom pri ochrannom správaní sa v 
interiéri a exteriéri, očkovaní príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené 
medzinárodnými zdravotníckymi predpismi, 
i) účastník workshopu má povinnosť riadiť sa pokynmi animátora, delegáta alebo iného určeného zástupcu UA 
Mary Birdie a dodržiavať stanovený program, 



j) učastník workshopu by si mal počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor 
ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo UA Mary Birdie 
k) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov podľa článku VIII. týchto Všeobecných podmienok, 
l) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase. 
3) K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu ďalej patrí: 
a) zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré 
dostane UA Mary Birdie, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb, 
b) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť 
a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník, 
c) odovzdať v prihláške UA Mary Birdie, menný zoznam účastníkov podľa vopred dohodnutého termínu a so 
všetkými požadovanými náležitosťami, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby 
zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie. 
 
  

V. Povinnosti a práva ateliéru Mary Birdie 
1) K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú 
im zodpovedajúce práva a povinnosti. 
2) UA Mary Birdie je povinná pred uzatvorením zmluvy o workshope presne informovať o všetkých 
skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu služieb 
workshopu. 
3)Umelecký ateliér Mary Birdie je povinný odovzdať objednávateľovi súčasne s prihláškou o workshope aj 
doklady určené objednávateľovi, ktoré musia obsahovať informácie o dennom programe, výletoch, mieste 
stravovania a mieste konania workshopu 
4) UA Mary Birdie má právo na odstúpenie od zmluvy o workshope s objednávateľom, ktorý svojim správaním 
a konaním znemožňuje realizáciu workshopu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje 
bezpečnosť ostatných účastníkov workshopu. UA Mary Birdie má v takýchto prípadoch nárok na náhradu 
škody spôsobenej objednávateľom. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu 
neposkytnutých resp. nečerpaných služieb. 
a) UA Mary Birdie si vyhradzuje právo vylúčiť z letného týždenného workshopu pre deti, účastníka, ktorý sa 
bude správať arogantne, neslušne, nesprávne so zásadami slušného správania alebo životohrozujúco seba či 
ostatných účastníkov. UA Mary Birdie má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej 
objednávateľom. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. 
nečerpaných služieb. 
 
  

VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu 
1) Ak je UA Mary Birdie nútený pred začiatkom workshopu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne 
objednávateľovi v písomnej forme zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny 
zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo 
či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť UA Mary 
Birdie v lehote do 14 dní. 
2) UA Mary Birdie má právo zrušiť workshop, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi UA 
Mary Birdie a objednávateľom, ak v lehote do 7 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet 
účastníkov zájazdu. Minimálny počet účastníkov zájazdu je pre všetky zájazdy stanovený počtom 4 osoby, ak 
nie je dohodnuté inak. Ak UA Mary Birdie zruší zájazd, je povinný túto skutočnosť objednávateľovi písomne 
oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom zájazdu. 
3) UA Mary Birdie, ďalej vyhradzuje právo zrušiť workshop v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť 
ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako sú 
prírodné katastrofy, vojnové konflikty a politické nepokoje. Záväzok UA Mary Birdie zrealizovať dohodnutý 
zájazd zaniká nemožnosťou plnenia. 
4) Ak UA Mary Birdie, odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia workshopu pred jeho začiatkom alebo ak 
objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu 
UA Mary Birdie na základe novej zmluvy poskytla iný termín pre workshop najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá 
službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak UA Mary Birdie môže takýto workshop ponúknuť. Pri uzatvorení 
novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je 
cena nového workshopu nižšia ako už uskutočnené platby, je UA Mary Birdie povinná tento rozdiel 
objednávateľovi bezodkladne vrátiť. 
5) Ak UA Mary Birdie, zruší zájazd z iných dôvodov ako sú uvedené v ods. 3) v lehote kratšej ako 14 dní pred 
termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody. 
6) Ak po začiatku workshopu UA Mary Birdie neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť 
riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná 
bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol workshop pokračovať.  



7) Na základe individuálneho želania objednávateľa je UA Mary Birdie pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť 
zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o workshope. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu 
poplatku vo výške 5,- EUR za jednu zmenu. Ide o zmenu osôb, termínu, nástupného miesta.  
8) UA Mary Birdie si po začatí workshopu vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z 
dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych 
udalostí. 
  

VII. Odstúpenie od zmluvy 
1) UA Mary Birdie môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia workshopu alebo z 
dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od 
zmluvy s uvedením dôvodov zasiela UA Mary Birdie preukázateľným spôsobom na elektronickú adresu 
objednávateľa uvedenú v prihláške na workshop. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odoslania 
oznámenia. 
2) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy najneskôr 7 dní do čerpania služieb: 
a) bez udania dôvodu 
b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 4)  týchto Všeobecných 
podmienok, 
c) z dôvodov porušenia povinností UA Mary Birdie vyplývajúcich zo zmluvy. 
 
Oznámenie o odstúpení od zmluvy o workshope spíše a pošle emailom na marybirdiecom@gmail.com 
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia emailovej správy. 
3) Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností UA Mary Birdie, alebo ak nedôjde 
k uzatvoreniu novej zmluvy, je UA Mary Birdie povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú 
sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je 
povinný zaplatiť UA Mary Birdie zmluvné pokuty. 
4) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností UA Mary Birdie, ktoré sú 
určené zmluvou, alebo ak UA Mary Birdie odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, 
je objednávateľ povinný zaplatiť UA Mary Birdie zmluvné storno poplatky. Výška storno poplatkov je stanovená 
podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne: 
Pre všetky workshopy organizované v umeleckom ateliéri Mary Bridie  
a) 30 a viac dní pred začatím workshopu 30,- EUR za účastníka (ak inak nedovolí zdravotný stav, poprípade 
horzí zanesenie pandemickej nákazy Covid 19, storno poplatok je učtovaný jednorázovo z dôvodu už 
zakúpeného materiálu pre nahláseného účastníka) 
b) 29 až 25 dní pred začatím workshopu 30% z vopred stanovenej celkovej ceny 
c) 24 až 15 dní pred začatím workshopu 50% z vopred stanovenej celkovej ceny 
d) 14 až 7 dní pred začatím workshopu 75 % z vopred stanovenej celkovej ceny 
e) 6 a menej dní pred začatím zájazdu 100% z vopred stanovenej celkovej ceny. 
5) Ak nenastúpi účastník na workshop bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde, alebo z dôvodu 
nesplnenia povinnosti podľa článku IV. ods. 2) písm. g) týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 
100% z vopred stanovenej celkovej ceny. 
6) Pri určení počtu dní pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od 
zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. 
7) UA Mary Birdie má právo odrátať storno poplatok od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ 
objednaných služieb. UA Mary Birdie je zároveň povinná vrátiť bezodkladne objednávateľovi zostatok z 
uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy. 
  

VIII. Reklamačný poriadok, zodpovednosť za škody 
1) V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká 
objednávateľovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej 
služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu UA 
Mary Birdie tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zástupca UA Mary Birdie je povinný rozhodnúť o 
reklamácii ihneď, v rámci svojej kompetencie. 
2) Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a vykonať nápravu, spíše zástupca UA Mary Birdie s klientom 
písomný záznam s označením workshopu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Záznam podpíše UA 
Mary Birdie alebo dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý dostane jeden exemplár písomného záznamu. 
3) Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v UA Mary Birdie bezodkladne, najneskôr však do troch 
mesiacov od skončenia workshopu, alebo v prípade, že sa workshop neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal 
workshop skončiť podľa prihlášky. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je UA 
Mary Birdie povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. 
4) UA Mary Birdie zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez 
ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť UA Mary Birdie alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci 
workshopu. UA Mary Birdie nezodpovedá za úroveň cudzích služieb (reštauračných, potravinárskych) a akcií 
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mimo rámec workshopu, ktoré si účastník objedná v reštauračnom zariadení budovy výkonu a umiestnenia 
workshopu alebo inej organizácie. 
5) Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe UA Mary Birdie 
(vis major) alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých účastník úplne alebo sčasti nevyužije 
objednané, zaplatené a UA Mary Birdie zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo 
zľavu z ceny týchto služieb. 
6) UA Mary Birdie nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola 
spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním workshopu, alebo udalosťou, 
ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a 
nepredvídateľných okolností. 
7) Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia 
denného programu, ktorý UA Mary Birdie uvádza v informáciách o workshope. 
8) Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nevyhnutných prípadoch možné. Ide najmä o zmeny miesta 
výletu, denného programu, projektu a pod. ak k uvedeným vynúteným zmenám prišlo bezprostredne pred 
workshopom alebo počas trvania workshopu. V prípade vyššie uvedených zmien bude UA Mary Birdie 
bezodkladne informovať objednávateľa. 
13) Každý zákazník je osobne zodpovedný za dodržanie dobrého zdravotného stavu účastníka pred nástupom 
na workshop podľa predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov. 
  
  

X. Záverečné ustanovenia 
1) Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na workshopy a služby poskytované UA 
Mary Birdie po 1.7.2021, ak nie je umeleckým kreatívnym ateliérom Mary Birdie stanovené, či vopred 
dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou. 
2) Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o workshope, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie 
im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma. 
3) Podpisom zmluvy o workshope udeľuje objednávateľ súhlas UA Mary Birdie ako aj ňou určeným osobám so 
spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške o workshope za účelom zabezpečovania a poskytnutia 
zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
zákonom č 428/2002 Z.z., a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo 
zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a UA Mary Birdie, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným 
partnerom UA Mary Birdie výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie 
súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s UA Mary Birdie. Objednávateľ zároveň 
prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov 
všetkých osôb uvedených v prihláške na workshop. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a 
správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia zmluvy o workshope. 
 
 
 
V Bratislave dňa 23.5.2021 
 
Marcel Hraňo  

 


