Pravidla registrace a účasti na kurzech nabízených na www.nanny.cz

1. Tato pravidla upravují podmínky, za kterých jsou zájemci oprávněni se registrovat a účastnit
odborných kurzů první pomoci nabízených na webových stránkách www.nanny.cz (dále jen
„webové stránky“) provozovaných společností JABLOTRON ALARMS a.s. (dále jen „pořadatel“).
2. Pořadatel je výrobcem a celosvětovým distributorem monitoru dechu Nanny a má zájem dále
přispívat k jeho propagaci a zároveň k osvětě v prevenci Syndromu náhlého úmrtí kojence (dále jen
„SIDS“). Za tím účelem pořádá pro veřejnost odborné kurzy první pomoci u dětí (dále jen „kurzy“).
3. Registraci na kurz provádí zájemce prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách.
Registraci je třeba provést vložením následujících údajů:
a. jméno a příjmení zájemce o účast na kurzu,
b. kontaktní telefon zájemce,
c. kontaktní e-mailová adrese zájemce.
4. Na webových stránkách je uveden aktuální přehled pořádaných kurzů. Zájemce je oprávněn se
registrovat vždy pouze na jeden aktuální kurz. U každého kurzu je uvedeno místo, datum a čas jeho
konání.
5. Účast na kurzu je zásadně bezplatná.
6. Pořadatel zajišťuje a plně hradí náklady související s odborným vedením kurzu a zajištěním prostor
pro konání kurzu.
7. Náklady na dopravu do/z místa konání kurzu si zajišťuje účastník a pořadatel neposkytuje jejich
náhradu, a to ani v případě zrušení kurzu.
8. Pořadatel je oprávněn kdykoliv zrušit kterýkoliv z kurzů bez jakékoliv náhrady vůči účastníkovi.
9. O zrušení kurzu bude účastník informován bez zbytečného odkladu v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou při registraci na kurz.
10. Na účast na kurzu není právní nárok. Jednotlivá místa v kurzu jsou obsazována dle data a času
přijetí registrace, a to až do naplnění kapacity kurzy. Další zájemci jsou registrováni jako náhradníci
a budou informováni v případě uvolnění a přidělení řádného účastnického místa na kurzu.
11. Pořadatel si ve výjimečných případech vyhrazuje právo určovat pořadí účastníků – s ohledem na
zaměření a cíl kurzu mohou být upřednostněny těhotné ženy nebo rodič(e) dětí mladších 1 (jeden)
rok.
12. Registrací na kurz účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v průběhu kurzu může pořadatel
pořizovat foto či video dokumentaci, kterou následně může umístit na webové stránky, případně na
svém facebookovém profilu či použít jakýmkoliv jiným způsobem v rámci propagace svých výrobků.

Souhlas je udělován bez jakéhokoliv omezení, lze jej však kdykoliv písemně odvolat oznámením
zaslaným na adresu pořadatele.
13. Pořadatel zajišťuje odborné vedení kurzů osobami, které:
a) disponují potřebnými odbornými znalostmi a schopnostmi a dostatečnými lidskými zdroji, aby
mohli v rámci kurzů vykonávat lektorskou činnost dle požadavků pořadatele,
b) jsou držiteli akreditace udělené jejich vzdělávacímu programu pro pracovní činnost „Člen první
pomoci“ Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT),
c) jsou držiteli akreditace udělené jejich vzdělávacímu programu pro pracovní činnost „Zdravotník
zotavovacích akcí“ Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT),
d) disponují lektory, kteří jsou ve shora uvedených dvou programech zapsáni a odsouhlaseni
MŠMT jako školitelé.
14. Kurzy jsou zaměřeny na oblast péče o děti mladší tří (3) let a jejich zdraví s následující obsahovou
náplní:
a. Resuscitace u dětí, schéma DR ABC,
b. Infekční onemocnění (laryngitida, epiglotitida, meningitida),
c. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) u novorozence a dítěte do 1 (jednoho) roku na
figuríně,
d. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) u dětí nad 1 (jeden) rok na figuríně,
e. Křeče při teplotě,
f. Anafylaxe, alergická reakce,
g. Popáleniny,
h. SIDS – syndrom náhlého úmrtí kojence a monitor dechu,
i. Anafylaxe,
j. Cizí těleso v dýchacích cestách-postup u ročního dítěte a postup u dítěte staršího než 1
(jeden) rok,
k. Úžeh, úpal,
l. Dehydratace,
m. Otravy,
n. Zánět slepého střeva,
o. Cukrovka u dětí a mladistvých,
p. Cizí tělesa v tělesných dutinách,
q. Základy obvazových technik.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn obsahu kurzu, zejména s ohledem na vymezený čas či
preference účastníků.
15. V případě zájmu pořadatel vystaví po absolvování kurzu účastníkům potvrzení o účasti na něm.
Pořadatel však upozorňuje účastníky, že kurzy nejsou součástí jakéhokoliv stupně vzdělávání dětí,
mládeže či dospělých, akreditovaného MŠMT.
16. Po skončení kurzu je účastníkům elektronicky zasílán formulář se žádostí pořadatele o poskytnutí
zpětné vazby za účelem dalšího zvyšování kvality kurzů. Účastníci, kteří zašlou vyplněný formulář
zpět, obdrží voucher na slevu na nákup zboží na stránkách www.nanny.cz.
Účinnosti nabývají tato pravidla dnem 1. 6. 2017.

