
Všeobecné podmínky
Nabídky „Katalog pro učitele“ mohou využívat pouze pedagogové, kteří jsou registrovaní
v projektu Přírodovědci.cz.

Služby z nabídky Katalogu pro učitele je možné zarezervovat pouze prostřednictvím
formuláře na https://www.prirodovedci.cz/eduweb/ucitel/katalog/, žádný jiný způsob není
možný.

Každá škola, která je v Katalogu pro učitele zaregistrována, si může během jednoho
kalendářního roku vybrat a využít 1 službu - zcela zdarma a dle svého výběru. V případě,
že je z jedné školy registrováno více pedagogů, objednávky se sčítají na školu. Fakultní
školy mají nárok na 2 služby zcela zdarma na kalendářní rok za stejných podmínek jako
registrovaní učitelé.

Po vyčerpání 1 služby zdarma si škola může objednat další služby z katalogu služeb s tím,
že si náklady na praktikum hradí sama. Ceny se při různých aktivitách a různém počtu žáků
mohou lišit – cena je závislá na času lektora a na spotřebě materiálu. Konkrétní cena bude
stanovena po specifikaci na katalog@prirodovedci.cz.

Možnost výjezdu je u každé aktivity individuální, závisí na dojezdové vzdálenosti, časových
možnostech lektorů a na možnosti převozu pracovních pomůcek.

Realizace služby v daném kalendářním roce je podmíněna uzavřením objednávky mezi
Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy (dále jen PřF UK) a školou, která má zájem
nabídky využít. Objednávku připravuje a procesuje PřF UK na základě údajů, které pedagog
uvádí při registraci.

Realizace první služby v daném kalendářním roce je podmíněna uzavřením rámcové
smlouvy o spolupráci mezi PřF UK a školou, která má zájem nabídky využít. Každá aktivita
musí být potvrzena písemnou objednávkou. Smlouvu i objednávku připravuje a procesuje
PřF UK na základě údajů, které pedagog uvádí při registraci.

Objednávkou služby v katalogu pro učitele nevzniká škole nárok na její uskutečnění a PřF
UK si vyhrazuje právo objednávku zrušit. Objednávka není považována za ukončenou,
dokud není závazně potvrzena pověřeným pracovníkem PřF UK.

PřF UK si také vyhrazuje právo zrušit, případně jakkoli změnit služby uvedené v katalogu
služeb pro učitele.

PřF UK si vyhrazuje právo neposkytovat aktivity škole, která objednanou aktivitu řádně
nevyčerpala.

Bližší informace vám poskytneme na e-mailové adrese katalog@prirodovedci.cz.

Tyto podmínky vcházejí v platnost dnem jejich zveřejnění (4.1.2023).

Všeobecné podmínky jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Ceník nabízených služeb
ve formátu PDF.
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