Obchodní podmínky internetového portálu
1. Popis služby
1.

Internetový

portál

ycelebrate.com

je

provozovaný

sdružením

podnikajícím

pod

názvem

ycelebrate.com. (dále také jako „ Internetový portál „) se záměrem prezentovat a zprostředkovávat
kontakt poptávajícímu na Kapely (DJ's, Rock&Pop, Jazz & Blues, Lidová hudba, Folk & Country, Vážná
hudba, Jednotlivci), Atrakce (Skákací atrakce, Nafukovací atrakce, Dětské atrakce, Sportovní atrakce,
Simulátory a trenažéry, Pojízdné atrakce, Světelné a laserové atrakce, Aktivní centrum, Reklamní
atrakce), Baviče (Moderátor, Kouzelník, Klaun, Vypravěč, Pantomima, Loutkař, Imitátor, Z talentových
show), Show (Erotická show, Módní přehlídky, Bubenická show, Barmanská show, Bublinková show,
Akrobatická show, Karaoke show, Ohňová show, Světelná show, Divadelní vystoupení, Westernová
show), Taneční vystoupení (Stepař, Disco, Street dance, Břišní tanec, Latinsko americké a standartní
tance, Lidový tanec), Služby spojené s pořádáním akcí (Party stany, Pódia, Cateringové služby,
Hostesky, Fotografické služby, Zvukařské služby, Osvětlovací služby, Drink taxi, Vizážistické a
stylistické služby, Akce na klíč, Cukrářské výrobky), všichni dále jednotně označování jako „ Umělci
„ na jednom společném Internetovém portálu.
2. Internetový portál ycelebrate.com se zavazuje zveřejnit informace o Umělci na Internetovém
portálu za podmínek Obchodními podmínkami stanovenými.

2. Průběh/pravidla registrace
1.

Umělec

se

zaregistruje

na

základě

registračního

formuláře

na

stránce

www.ycelebrate.com/registrace, kde umělec musí řádně a pravdivě vyplnit povinné údaje o sobě.
V registraci Umělec uvede název pod jakým prezentuje svou činnost, sekci, specifikaci činnosti, místo
působení, kontaktní osobu, která je oprávněna v těchto věcech jednat za umělce nebo kontakt na
osobu, která je oprávněná sjednat/uzavřít podmínky vystoupení jménem Umělce.

Umělec souhlasí

s tím, že popis Umělce a jeho činnosti může být administrátorem upraven.
2. Je zájmem Umělce, aby zadané údaje zveřejňované v katalogu umělců byly aktuální a dostatečně
určité. Umělec proto odpovídá za správnost a určitost zadávaných údajů.

Činnosti, které jsou

předmětem prezentace a zprostředkování, jsou rozděleny do šesti sekcí podle charakteru činnosti, kde
sekce jsou rozděleny do podsekcí podle druhu provozované činnosti. Umělec při registraci uvede, ve
které ze sekcí nabízí své služby. Změna zvolené sekce je možná jen se souhlasem provozovatele
Internetového portálu.

3. Po registraci/ Práva a povinnosti umělce
1. Po přihlášení do profilu Umělec vyplní, nebo upraví informace, ze kterých se skládá veřejný profil na
Internetovém portále ycelebrate.com pod kterým subjekt provozuje svou činnost, sekci a podsekci i
činnosti, stručný popis bude-li to nutné vzhledem k činnosti, nebo ukázky produkce Mp3 a video, délka

produkce orientační výši požadované odměny za vystoupení, zvláštní podmínky pro vystoupení, jsou-li
vzhledem k činnosti vyžadovány, kontakt na osobu, která je oprávněná sjednat podmínky vystoupení
jménem Umělce.
2. Umělec souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní na Internetovém
portálu ycelebrate.com. Umělec bere na vědomí, že údaje poskytnuté Internetovému portálu
ycelebrate.com, je Internetový portál oprávněn využít ke své vlastní propagaci a mohou být
poskytnuty i subjektům spolupracujícím s Internetovým portálem ycelebrate.com.
3.

Poptávky (informace o poptávce a informace v poptávce uvedené) obdržené na email nesmí

Umělec dále upravovat, kopírovat, šířit, vystavovat, zveřejňovat, poskytovat, distribuovat, předávat,
reprodukovat, licencovat. Informace, které Umělec na email obdrží, slouží pouze k vytvoření nabídky
pro poptávajícího, zaslání nabídky poptávajícímu a navázání spolupráce s poptávajícím. V případě, že
Umělec použije zaslané poptávky v rozporu s ustanovením předchozích vět tohoto bodu Podmínek,
zavazuje se zaplatit Internetovému portálu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou takto užitou
jednotlivou poptávku. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od okamžiku, kdy Umělec obdrží písemnou
výzvu Internetového portálu k jejímu uhrazení.
4. Umělec si ve svém profilu v sekci „Moje poptávky“ zvolí, z jakých sekcí a specifikací si nechá zasílat
upozornění na nové poptávky. Jestliže umělec platí jednorázový poplatek za každou poptávku, může si
vybrat neomezené množství specifikací pro zasílání upozornění na poptávky. Jestliže umělec zaplatí
jednorázový poplatek na 12 měsíců, může si vybrat pouze tři specifikace v rámci zvolené hlavní sekce.
Následně bude dostávat upozornění na poptávky právě z těchto vybraných specifikací.
5. Údaje, které Umělec uvede na Internetovém portálu, nesmí být v rozporu s platnými zákony ČR a
souvisejícími předpisy, nesmí porušovat obecně platné etické a morální principy, nesmí být v rozporu s
dobrými mravy, nesmí porušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými
zájmy Internetového portálu.
6.

Umělec se zavazuje jednat tak, aby nedocházelo k poškozování dobrého jména Internetového

portálu. Provozovatel Internetového portálu si v tomto případě vyhrazuje právo dle vlastního uvážení
deaktivovat veškeré služby bez nároku na vrácení peněžních prostředků.
7.

Internetový portál neodpovídá za správnost údajů, které Umělci prezentují. Internetový portál

neodpovídá

za

kvalitu

prezentovaných

produkcí,

které

bude

Umělec

předvádět

na

akcích

poptávajícího. Provozovatel je oprávněn odstranit z internetových stránek prezentaci, která je
v rozporu s dobrými mravy, porušuje právní předpisy české republiky, má rasistický charakter,
vyjadřuje negativní postoje k národnostním, náboženským nebo jiným menšinám ve společnosti.
8. Umělec je povinen uhradit jednorázový poplatek dle aktuálního platného ceníku za možnost
reagovat na poptávku před vložením nabídky a zprostředkováním kontaktu na poptávajícího. Umělec
je oprávněn uhradit paušální roční odměnu a to na dobu 12 ti kalendářních měsíců za možnost vkládat
neomezené množství nabídek na poptávky od poptávajícího. Paušální roční odměna je stanovena
podle aktuálně platného ceníku.

9. Umělec bere na vědomí, že kontaktní údaje o jeho osobě budou zveřejněny ve veřejné mapě umělců
pouze za podmínky, že uhradí jednorázovou odměnu za 12 měsíců za zveřejnění dle těchto
Obchodních podmínek a platného ceníku. Neuhradí-li Umělec jednorázovou odměnu na 12 měsíců,
nemá nárok na uveřejnění všech údajů o Umělci.

4. Platby za užívání portálu
1.

Paušální odměna

na dobu 12 měsíců

je splatná do 5 kalendářních dnů ode dne zaslání žádosti

o zveřejnění. Uhradí-li Umělec paušální odměnu na dobu dvanácti měsíců a 14 dnů před vypršením
neuhradí další odměnu, je povinen po uplynutí dvanácti měsíční lhůty hradit jednorázovou odměnu dle
aktuálně platného ceníku za možnost vložit nabídku a získat kontakt na poptávajícího. Nebude-li po
uplynutí dvanácti měsíců uhrazena další odměna dle aktuálně platného ceníku Provozovatele
Internetového portálu ycelebrate.com je povinen hradit jednorázovou odměnu dle aktuálně platného
ceníku za možnost vložit nabídku a získat kontakt na poptávajícího.

5. Práva a povinnosti provozovatele
1. Internetový portál je povinen vynaložit odbornou péči, kterou je po něm možno vyžadovat
k zabezpečení nepřetržitého provozu internetového portálu a jeho dostupnosti v rozsahu odpovídajícím
obvyklému stupni rozvoje technologií a ochrany před viry a zásahy třetích osob Internetový portál
neodpovídá za vady provozu, které budou způsobeny neoprávněnými zásahy třetích osob, kterým
nemohl zabránit, ani při vynaložení nejvyššího úsilí, které je po něm možné spravedlivě požadovat,
dále neodpovídá za nedostupnost internetového portálu, která bude způsobena vis maior nebo
poruchami provozu angel hosting.
2. Internetový portál má právo údaje uvedené Umělcem při registraci a poté i v editaci po přihlášení
zveřejnit na Internetovém portálu.
3. Internetový portál má právo nezveřejnit informace o Umělci, pokud má důvodné podezření, že:
- uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své činnosti,
- registruje se účelově kvůli možnosti získání informací o poptávajících (zejména monitoring počtu
poptávek anebo kvůli jiným negativním účelům)
- mohl by poškodit dobré jméno Provozovatele Internetového portálu ycelabrate.com
Pokud Umělec již uhradil odměnu za zveřejnění, nemá v takovém případě nárok na vrácení uhrazené
odměny ani její části, pokud Provozovatel Internetového portálu nestanoví jinak zejména v rámci
garancí.
4. Provozovatel Internetového portálu vyvine veškeré úsilí k zamezení rozesílání nepravdivých
poptávek. Provozovatel však nenese odpovědnost za správnost a pravdivost poptávek, které Umělci
dostávají na email.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny ve službách, údajích apod., které již
jsou používány a zveřejněny bez předchozího upozornění.
6. Internetový portál se zavazuje pod dobu trvání dvanácti měsíců ode dne uhrazení paušální
odměny, zaslat nejméně 20 poptávek na některou z činností nabízenou Umělcem.

6. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na Internetovém portálu
ycelebrate.com.
2. Každý Umělec má právo a možnost odmítnout jakoukoliv změnu provedenou Provozovatelem v
těchto podmínkách tím, že na email Provozovatele Internetového portálu ycelebrate.com. zašle
pošle žádost o smazání své osoby z databáze Internetového portálu ycelebrate.com s uvedením,
údajů po kterých se Internetový portál a do předmětu zprávy uvede text „Odmítnutí změny
podmínek pro Umělce “. Provozovatel vyřídí tuto žádost Umělce tím, že do 30 dnů od obdržení
emailu vymaže daného Umělce z Internetového portálu.
3. Neoznámí-li Umělec ve lhůtě 14 dnů ode dne zveřejněné změny Obchodních podmínek, že
s novými Obchodními podmínkami nesouhlasí, má se za to že je vázán Obchodními podmínkami
v novém znění.
4. Umělec souhlasí se shromažďováním poskytnutých osobních a kontaktních údajů a s využitím
údajů pro marketingové akce Provozovatele Internetového portálu ycelabrate.com a subjektů
s ním majetkově nebo personálně propojených, zejména pro účely e-mail marketingu.
5. V případě poskytnutí osobních údajů s nimi bude Provozovatel nakládat v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

