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Podmínky účasti 
pro »European Talent School« 2023 
 
1.   Předmět smlouvy 

1.1. »European Talent School« (dále jen »akce«) je určena pro žákyně a žáky, kteří navštěvují 10., 
11., 12. nebo 13. ročník školní docházky ve Svobodném státě Sasko, ve spolkové zemi 
Braniborsko, nebo ve Svobodném státě Bavorsko (v Německu) nebo odpovídající ročník školní 
docházky v Polské republice nebo v České republice. Registrovaným účastníkům akce bude 
umožněna účast na některém z vědeckých workshopů na téma z oblasti přírodních věd, 
matematiky a informatiky, kde budou účastníci pracovat pod vedením vědců. Součástí akce 
bude také speciálně koncipovaný volnočasový program. 

 
1.2. Akce bude probíhat v době od 8. do 11. července 2023 v prostorách Mezinárodního centra 

setkávání St. Marienthal v Ostritz (PSČ 02899). Pořadatelem akce je Nadace Mezinárodní 
centrum setkávání St. Marienthal. Veškerá práva a veškeré povinnosti obsažené v těchto 
Podmínkách účasti platí výlučně ve vztahu k Nadaci Mezinárodního centra setkávání St. 
Marienthal. 

 
2. Přihláška; Uzavření smlouvy 
2.1 Přihláška se podává online pomocí příslušného přihlašovacího formuláře.   
2.2 Online registrací vyjádříte svůj zájem o účast. Po dokončení online registrace od nás obdržíte 

elektronické potvrzení, že jsme o vašem zájmu informováni. Tato informace ještě neznamená 
uzavření smlouvy. Smlouva o účasti na akci je uzavřena až na základě našeho výslovného 
potvrzení vaší účasti, které vám zašleme e-mailem. Součástí tohoto e-mailu bude formulář 
zpětné vazby, s jehož pomocí vyjádří zákonní zástupci nezletilých účastníků souhlas s účastí 
svého dítěte na akci European Talent School.   

2.3 Právo na účast na akci není přenositelné na třetí osoby. 
 
3. Obsah akce 
3.1  Akce začíná v sobotu 8. července 2023 v 17:30 h a končí v úterý 11. července 2023 cca ve 12:15 

h. Podrobnosti o obsahu a průběhu akce, jakož i další informace naleznete v popisu akce. 
3.2  Provedení časových či obsahových změn v programu akce ze závažných důvodů je vyhrazeno. 

O případných změnách programu vás budeme včas informovat. 
3.3  Akce bude probíhat v německém jazyce. 
 
4. Účastnický poplatek; Platby 
4.1     Účast na akci je bezplatná 
 
5.      Obrazový materiál z akce; fotografie účastníků 
5.1 Obrazový materiál (např. fotografie či videonahrávky) si můžete pořizovat pouze pro soukromé 

účely. Jakékoliv komerční použití obrazového materiálu je přípustné pouze s naším výslovným 
souhlasem, který jsme udělili písemně a předem. 

5.2  V průběhu akce jsme oprávněni pořizovat obrazový materiál, na němž můžete být zachyceni. 
Tento obrazový materiál jsme oprávněni používat a zveřejňovat za účelem dokumentace a 
podávání průběžných nebo následných zpráv, zejména prostřednictvím sociálních sítí 
Fraunhoferovy společnosti a Mezinárodního centra setkávání St. Marienthal, jakož i za účelem 
následné propagace této akce a informování o akcích budoucích. Tento obrazový materiál jsme 
oprávněni poskytovat třetím stranám (např. Facebooku nebo tisku). Budeme dbát na to, aby při 
využívání obrazového materiálu nedošlo k porušení práv účastníků na ochranu osobnosti. 

 
6. Odpovědnost za škody 
6.1 Neomezená odpovědnost za škody: Odpovídáme za škody způsobené úmyslně nebo hrubou 

nedbalostí. Za škody způsobené lehkou nedbalostí odpovídáme dle zákona o odpovědnosti za 
výrobek, a to i v případě škod na zdraví a životě osob. 

6.2  Omezení odpovědnosti za škody: V případě lehké nedbalosti jinak odpovídáme pouze za škody 
- způsobené porušením významné smluvní povinnosti, jejíž splnění je podmínkou řádného 
provádění smlouvy a na jejíž dodržení se smluvní partner vždy spoléhá (kardinální povinnost), 
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a 
- do omezené výše škody předvídatelné při uzavření smlouvy a výše typické pro daný druh 
smlouvy.   

6.3  Toto omezení odpovědnosti za škody se vztahuje rovněž na subjekty, které nám s plněním 
smlouvy pomáhají. 

 
7. Závěrečná ustanovení 
7.1  Pokud některé z ustanovení těchto Podmínek účasti je nebo se stane neúčinným, účinnost 

ostatních ustanovení tím není dotčena. 
7.2  Změny nebo doplňky těchto Podmínek účasti musí být sjednány písemně. Totéž platí i pro 

změnu požadavku písemné formy. 
7.3  Pro veškeré nároky vzniklé z tohoto smluvního vztahu nebo v souvislosti s tímto smluvním 

vztahem platí německé právo s vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of 
Goods), tzv. prodejního práva OSN. 

7.4  Pořadatel si vyhrazuje právo v souladu se zákonnými požadavky souvisejícími s pandemií 
COVID-19 podmínit účast na akci testováním (testy na COVID-19) a/nebo nošením ochranných 
masek. Toto bude přihlášeným osobám před akcí písemně sděleno. 

  


