Podmínky on-line platby členského příspěvku
1.

Obecná ustanovení a informace

1.1.

Působnost podmínek. Tyto podmínky upravují podmínky placení členských příspěvků ve smyslu
našich stanov on-line způsobem. Podmínky nabývají účinnosti dne 21.10.2021.

1.2.

Používané pojmy. V našich podmínkách používáme následující zkratky:
1.2.1.

my, čímž se rozumí Česká asociace discgolfu z.s., IČO 22889591, se sídlem Osadní
869/32, 170 00 Praha 7, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 22924;

1.2.2.

vy, čímž se rozumí náš člen, kterému vznikla povinnost zaplatit členský příspěvek.

2.

Placení členského příspěvku a jeho důsledky

2.1.

Proces on-line platby. Placení členských příspěvků prostřednictvím on-line platebních metod dle
těchto podmínek bude umožněno našim členům, kteří mají vytvořenou a aktivní registraci uživatele na
našich webových stránkách na adrese idiscgolf.cz. Po přihlášení k tomuto uživatelskému účtu je
v odpovídající části webového rozhraní zpřístupněno technické rozhraní pro provedení on-line platby či
informace k provedení platebního příkazu k zaplacení členského příspěvku pro uživatele, který je
v uživatelském rozhraní přihlášen.

2.2.

Zaplacení členského příspěvku. Členský příspěvek je možné uhradit předem bezhotovostně za
využití platební brány ComGate či převodem na účet, který vám sdělíme během procesu on-line platby.
Pokud je členský příspěvek placen prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je uhrazen
připsáním peněžní částky na náš účet u tohoto poskytovatele platebních služeb.

2.3.

Potvrzení přijetí platby. Úspěšné přijetí vaší platby vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu.

2.4.

Důsledky on-line platby. Provedením on-line platby či jejím poukázáním dle těchto podmínek dojde
ke splnění vaší povinnosti coby člena (ať již fyzické osoby nebo právnické osoby), se kterým je spojen
uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, dle našich stanov zaplatit členský příspěvek, pokud je
stanovena.

3.

Odstoupení

3.1.

Rádi bychom vás informovali, že vzhledem k charakteru našeho vztahu při placení členského příspěvku
dle stanov, který není prodejem zboží ani poskytnutím služby, nevzniká smlouva a tedy není možné ani
využít možnosti odstoupení.

4.

Vady

4.1.

Rádi bychom vás informovali, že vzhledem k charakteru našeho vztahu při placení členského příspěvku
dle stanov, který není prodejem zboží ani poskytnutím služby, se vám nezavazujeme poskytovat plnění,
které by bylo předmětem práv z odpovědnosti za vady.

4.2.

V případě, že bychom vaši platbu dle těchto podmínek správně nespojili s důsledky dle našich stanov,
máte samozřejmě právo požadovat nápravu tohoto stavu a uvedení evidence zaplacených příspěvků
do pořádku.

