
 

Souhlas s podmínkami akce pořádané Národní galerií Praha  

1. Souhlas s podmínkami  

Tímto se závazně přihlašuji na akci pořádanou Národní galerií v Praze 
(dále jen „NGP“). Odhlášení je možné provést pouze písemně, a to na 
email vzdelavani@ngprague.cz. V případě odhlášení z kurzu po 
zaplacení účastnického poplatku jsou stanoveny následující storno 

poplatky: > 30 dní –  10 %, 30–15 dní –  20 %, 14– 10 dní – 50 %, 9– 1 den 

–  90 % z ceny kurzu. Při odhlášení z kurzu v den zahájení kurzu nebo při 
absenci účastníka představuje storno poplatek 100 % z ceny kurzu. NGP 
si vyhrazuje právo zrušit či ukončit akci, pokud se vyskytnou 
nepředvídatelné okolnosti neumožňující bezpečnou a úspěšnou realizaci 
akce, včetně omezení souvisejících s pandemií koronaviru. Dále si 
vyhrazuje právo odstoupit od realizace akce, pokud se nepřihlásí 
minimální počet účastníků. V případě zrušení akce z výše uvedených 
důvodů náleží účastníkům vrácení 100 % účastnického poplatku, pokud 
byl již uhrazen. 

2. Prohlášení účastníka akce  

Souhlasím se svou účastí na akci NGP. V případě potřeby akceptuji 
nezbytné organizační změny (změna místa konání, programu, lektora, 
včetně změn souvisejících s pandemií koronaviru). Souhlasím s tím, že 
fotografie pořízené na akci mohou být použity pro propagaci NGP. Beru 
na vědomí, že po celou dobu konání akce jsem povinen dodržovat 
návštěvní řád NGP (včetně povinnosti před vstupem do výstavních prostor 
NGP odložit do šatny veškeré předměty o rozměrech větších než 50 × 30 
× 20 cm nebo delších než 40 cm, tj. větší zavazadla, kabely a batohy), 
respektovat pokyny pracovníků ostrahy NGP, řídit se pokyny lektorů, 
chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům akce a návštěvníkům NGP. 
Beru na vědomí, že po celou dobu trvání akce jsem povinen dodržovat 
veškerá případně platná epidemiologická opatření. Beru na vědomí, že 
bez souhlasu přednášejícího nelze akce NGP (komentované prohlídky, 
přednášky a další formáty) nahrávat (pořizovat audio a video nahrávky). V 
případě udělení souhlasu přednášejícího s pořizováním audio/video 
nahrávek je možné tyto nahrávky užít výlučně pro vlastní potřebu (použití 
nahrávky pro jiné než soukromé účely bude postiženo v souladu s 
platnými právními předpisy).  

Závažné porušení shora uvedených pravidel může být důvodem k 
vyloučení z další účasti na programu, kdy účastník nemá právo navrácení 
platby. Náhrada za nevyužité dny se neposkytuje.  

Beru na vědomí, že s údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno dle 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Více informací o 
zpracování osobních údajů naleznete na ngprague.cz. 
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