
Podmínky upravující používání Platformy www.blc4u.com/cz 

 

Paragraf 1 
Všeobecné podmínky 

 
1. Následující předpisy definují podmínky a podmínky používání služby poskytované firmou 
Kaleidoscope Global LLC v elektronické formě týkající se internetové platformy 
www.blc4u.com.   
2. Služby jsou poskytovány společností Kaleidoscope Global LLC, jako část aktivit 

poskytovatele  

internetového portálu www.blc4u.com, který umožňuje chod jazykového kurzu přes Internet. 

 

Paragraf 2 
Definice 

 
1. Heslo - posloupnost alfanumerických znaků vybraných Uživatelem za účelem 
zabezpečení přístupu k Zákaznickému účtu a známá pouze uživateli.   
2. Student - fyzická osoba, která dokončila proces registrace a ověření statutu studenta na 
stránce www.blc4u.com.   
3. Zákaznický účet - zvláštní část platformy blc4u.com přístupná pouze jednomu 
oprávněnému uživateli, který má zaregistrovanou specifickou emailovou adresu / Uživatelské 
jméno a Heslo.   
4. Uživatelské jméno - unikátní osobní pseudonym vybraný Uživatelům Platformy, 
pod kterým on nebo třetí strana může využít poskytované služby.   
5. Pozorovatel - fyzická osoba oprávněná k využití informací získaných z Platformy pro účely 
marketingu, bez potřeby předchozího oprávnění od Studenta.   
6. Platforma - Internetová škola na adrese www.blc4u.com která je majetkem a službou 
Kaleidoscope Global LLC, umožňující Studentům účastnit se jazykových kurzů přes 
Internet.   
7. Podmínky - následující Podmínky týkající se použití služeb Platformy, zahrnující pravidla 
pro poskytování jazykových kurzů přes Internet prostřednictvím Platformy.   
8. Škola - Kaleidoscope Global International LLC, 3030 North Rocky Point Drive West, 

33607 Tampa, USAmajitel Internetové jazykové školy nacházející se na adrese 

www.blc4u.com/cz.  
9. Souhlas - tento souhlas se Školou týkající se služeb Školy prostřednictvím Platformy 
se souhlasem s Podmínkami jako výsledek registrace jako Student nebo Pozorovatel.   
10. Uživatel - fyzická osoba využívající zdroje Platformy, mající status pozorovatele nebo  

Studenta.  

 

Paragraf 3 
Rozsah služeb poskytovaných Školou: 

 
1. Škola v rámci podmínek služby uvedených v Podmínkách níže, vystupuje jako organizátor 
jazykového kurzu prováděného přes Internet. Komunikace mezi Školou a Studenty během 
studia probíhá prostřednictvím komunikačních kanálů na www.blc4u.com.  
2. Práva a povinnosti Studentů a Uživatelů v souvislosti s Platformou jsou uvedeny v  

Podmínkách níže.  

 

Paragraf 4 
Ochrana osobních údajů 

 
1. Administrátorem osobních údajů Uživatelů, nezbytných pro splnění podmínek dohody 



mezi Školou a Uživatelem, je Škola.   
2. Každá osoba, jejíž údaje jsou vedeny Školou, má právo prohlédnout si své údaje a jejich 
změny, v souladu s pravidly uvedenými v Podmínkách níže.  



Paragraf 5 
Registrace 

 

A. Všeobecné podmínky  
1. [Podmínky užívání Platformy] Podmínkou použití Platformy je že Uživatel se zaregistruje 
na adrese www.blc4u.com prostřednictvím vyplnění formuláře s jeho osobními údaji, aby 
měl přístup ke službám Platformy a musí akceptovat podmínky obsažené v Podmínkách níže.  
2. [Uživatelé Platformy] Platforma je přístupná dvěma skupinám Uživatelů:   
a. pozorovatelé, lidé který si přečetli a akceptovali podmínky a mají udělen přístup 
k informacím přes Platformu pro účely marketingu,   
b. fyzické osoby které se rozhodly že budou patřit do okruhu Studentů, kteří si, po 
vyplnění formuláře s jejich osobními údaji, přečetli a akceptovali Podmínky a zaplatili za 
některou délku studia na Škole.   
3. [Ověření Uživatelského jména] Uživatel může přijmout pouze jedno Uživatelské jméno. 
Toto jméno je ověřeno administrátorem Platformy, aby se předešlo vícenásobným případům 
téhož jména a na ochranu ostatních Uživatelů před krádeží identity, nebo zneužití druhými 
lidmi.   
4. [Kontakt mezi Studentem a Platformou / Školou] Kontakt mezi Platformou / Školou a 
Studentem probíhá prostřednictvím elektronických prostředků pomocí Platformy.   
B. Registrace Studenta   
1. Studentem může být fyzická osoba, která přijala dohodu se Školou týkající se 
služeb vzdělávání přes Platformu.   
2. [Získání statusu Studenta] Na zaregistrování do Platformy, každá osoba která si přeje 
získat statut studenta je povinna poskytnout (v polích online formuláře vygenerovaného   
Platformou):  

a. jméno, příjmení,  

b. adresu, bydliště,  

c. emailovou adresu,  

d. vybrané Uživatelské jméno,  

e. vybrané Heslo.  

C. Registrace pozorovatele  
1. Pozorovatel může být fyzická osoba, která akceptovala dohodu se Školou týkající se služeb 
poskytnutých uživateli se statutem Pozorovatel.  
a. [Získání statusu pozorovatele] Na zaregistrování do Platformy, Pozorovatel je 
povinen poskytnout (v polích online formuláře vygenerovaného Platformou):   
a. jméno, příjmení,  

b. emailovou adresu,  

c. Souhlas/přijetí Podmínek používání Platformy.  

 

Paragraf 6 
Organizace učebního procesu v Škole  
A. Zařazovací test a výběr úrovně  
1. [Kontrola úrovně] Na zahájení studia ve Škole, Uživatel potřebuje udělat bezplatný test 
jazykové úrovně, který umožňuje zařazení Uživatele na optimální úroveň. Zařazovací test 
můžete najít na adrese www.blc4u.com.   
2. [Zobrazení výsledku testu] Cílem zařazovacího testu je ukázat jazykovou úroveň 
Uživatele, aby si tak Uživatel mohl koupit vhodnou úroveň jazykového kurzu.   
B. Studium ve Škole   
1. [Jazyková úroveň] Studium ve Škole je k dispozici na šesti jazykových úrovních: 
základy, začátečník, méně pokročilý, mírně pokročilý, středně pokročilý, více pokročilý.   
Každá z těchto úrovní se skládá ze šesti měsíců studia na dané jazykové úrovni.   
2. [Studijní úroveň] Každá jazyková úroveň je rozdělena na šest podúrovní. Jedna podúroveň 
studia sestává minimálně z pěti částí jako jsou: čtení, psaní, konverzace, poslech a gramatika.   
3. [Přechod na další úroveň studia] Studium na každé úrovni začíná s první podúrovní. Vstup do 
za sebou jdoucích podúrovní je možný pouze tehdy, když Uživatel dosáhl minimálně 50% bodů 
z každé části dané podúrovně. V případě že Uživatel dosáhne méně než 50% v dané  



podúrovní, musí opakovat cvičení dokud nedosáhne minimálně 50% z dostupných bodů.  
4. [Testy pokroku] Každá úroveň končí testem pokroku. Přístup na další úroveň je možný 
pouze tehdy, když Student dosáhne minimálně 50% z dostupných bodů v testu pokroku.   
5. [Přístup ke školním materiálům] Přístup ke školním materiálům je možný v souladu 
s následující tabulkou:   
a. 1 podúroveň (ne více než 30 dnů). 
b. ½ úrovně (ne více než 90 dní).  
c. 1 úroveň (ne více než 180 dní)  

d. Více úrovní (ne více než počet úrovní akumulovaných přes 180 dní).   
V případě že Uživatel nedokončí danou úroveň studia v uvedeném čase, přístup k 
materiálům Školy může být zablokován. Odblokování přístupu je možné další platbou v 
souladu s ceníkem.   
C. Písemná práce. Jednotlivé podúrovně studia zahrnují požadavek na Uživatele na 
dokončení písemné úkoly přes komunikační kanál Platformy. Písemná práce je praktické 
povahy, aplikující učivo pokryté Studentům v kurzu a není hodnocena Školou - je 
automaticky uznávána jako oznámkování.   
D. Konverzace. Platba za užívání Platformy nezahrnuje "živou" konverzaci s učitelem. 
Student může požádat o konverzaci s učitelem za příplatek dle Ceníku Platformy 
(dostupného na adrese www.blc4u.com).   
E. Doložka o záruce udělaná zkoušky pro Studenty Platformy www.blc4u.com.   
1. [Předmět záruky] Škola garantuje Uživateli který dokončil 6 úrovní na Platformě že 
bude schopen dokončit mezinárodní zkoušku na úrovni B1 podle Evropských jazykových 
úrovní (např. TELC, Cambridge, PEARSON, TRINITY atd..) V dostupném zkušebním 
centru po celém světě.   
2. [Podmínky záruky] Na kvalifikování se na uvedenou záruku, Uživatel musí 
dodržet následující požadavky:   
a. dokončení 6 úrovní na Platformě,   
b. přihlásit se na zkoušku úrovně B1 do 3 měsíců od dokončení kurzu na Platformě, 
c. neudělat výše uvedenou zkoušku.   
3. [Poskytnutí záruky] Uživatel, který splní požadavky z bodu výše dostane od Školy 
náhradu nákladů na zkoušku. Podmínky pro dostání náhrady jsou takové že pošle do Školy 
následující dokumenty:   
a. originál faktury za B1 zkoušku prováděnou Studentům, 
b. dokument potvrzující fakt že neudělali zkoušku,  
c. dokumentaci potvrzující že Student zaplatil za 6 úrovní na Platformě.  

 

Paragraf 7 
Platba za studium ve Škole.  
1. [Ceník] Studium na Platformě je placené. Ceník, tvořící součást Podmínek, je nedílnou 
součástí Podmínek a nachází se na adrese www.blc4u.com.   
2. [Způsoby platby] Platba za studium na Škole je možná kreditní / debetní kartou 
nebo "rychlým převodem" prostřednictvím služeb rychlého převodu. Přístup k 
materiálům Platformy je k dispozici až po potvrzení platby za studium.   
3. [Náhrady za studium] Akceptováním výše uvedených Podmínek, Uživatel si je vědom 
toho že po zakoupení každého modulu jazykového kurzu přes Internet, Uživatel dostává 
přístup k odborným materiálům pro studium anglického jazyka. V případě že Uživatel 
nevyužívá svůj přidělený přístup k materiálům jako celek a nebo i částečně, nemá nárok 
dostat jakoukoliv náhradu za část nebo za celou platbu za studium.   
4. [Faktury / Bloky] Od momentu nákupu nebo aktivace jazykového kurzu Uživatelem, Škola 
automaticky vydá uživatelovi fakturu / blok po přijetí platby. Akceptováním výše uvedených 
Podmínek, uživatel dává souhlas k vydání faktury / bloku v elektronické formě, která může 
být kdykoliv vytištěna v rámci ovládání Platformy.  



Paragraf 8 
Omezení zodpovednosti Školy.  
1. [Zánik odpovědnosti] Každá strana bude používat jazykové kurzy přes Internet s pomocí 
Platformy, kromě podmínek pokrytých ustanoveními zákona, v takovém případě Škola 
není odpovědná za žádnou ztrátu způsobenou v důsledku:   
a. záležitostí vzniklých použitím Platformy způsobených Uživatelským jménem, 
emailovou adresou nebo Uživatelským Heslem způsobených neoprávněnými osobami,   
b. poruch počítačového vybavení Uživatele, jako jeho zdroj dat, v průběhu používání nebo v 
důsledku použití s materiály Platformy, zejména v důsledku toho že informační systém 
Uživatele je napaden počítačovým virem,   
c. událostí, které jsou mimo kontrolu Školy, pod kterými se rozumí výjimečné, vnější a 
nepředvídatelné události, jejichž důsledkem je nemožnost předpovědět vhodná 
preventivní opatření, proti kterým Škola není schopna udělat žádnou akci, způsobující 
překážku adekvátního plnění podmínek dohody,   
d. činností zákonodárných orgánů, výkonných nebo soudních, zejména výsledkem změn v 
právních předpisech pokud jde o povinnosti v den realizace Dohody, které zabrání 
právnímu plnění povinností dohody,   
e. neschopnosti Uživatele využívat služby Školy způsobené samostatným internetovým 
připojeným nebo nesprávnou konfigurací uživatelova počítače a / nebo programů 
(např. Internetový prohlížeč).   
2. [Zánik odpovědnosti pro činnosti v rozporu se zákonem a Podmínkami] Škola není 
odpovědná za jakýkoliv typ ztráty kvůli jakékoli případné činnosti způsobené 
uživatelovým selháním dodržování těchto podmínek nebo jakéhokoliv ustanovení zákona.  

 

Paragraf 9 
Právo odstoupit od vykonávání vzdělávacího procesu.  
1. [Důvody pro odstoupení od provádění vzdělávacího procesu] Škola si vyhrazuje právo na 
odstoupení od dalšího provádění vzdělávacího procesu prostřednictvím Platformy v případě: a. 
podezření že Uživatelské jméno nebo Heslo bylo Uživatelům vyzrazeno třetí osobě,   
b. nedostatečné kvality přenosu, výpadku spojení, výpadku napájení, úpravy přenosu, 
poškození nebo poruchy telekomunikačního vybavení a spojovacích systémů, počítačového 
zařízení, poruchy telekomunikační sítě, přerušení spojení v průběhu provádění instrukcí nebo 
příkazů, činností třetích stran v průběhu posílání instrukcí, příkazů a všech ostatních 
informací, poruchy způsobené běžnou potřebnou údržbou,  
 
c. činností zákonodárných orgánů, výkonných nebo soudních, zejména výsledkem změn v 
právních předpisech pokud jde o povinnosti v den realizace Dohody, které zabrání 
právnímu plnění povinností dohody,   
d. událostí, které jsou mimo kontrolu Školy, pod kterými se rozumí výjimečné, vnější a 
nepředvídatelné události, jejichž důsledkem je nemožnost předpovědět vhodná 
preventivní opatření, proti kterým Škola není schopna udělat žádnou akci, způsobující 
překážku adekvátního plnění podmínek Dohody.   
2. [Zákaz použití Platformy pro nesprávné účely] Uživatelé souhlasí že použití Platformy 
pro účely které nejsou v souladu s účely Platformy a s úmyslem porušení nebo obcházení 
právních závazků je zakázáno.   
3. [Zákaz rušení lidí, inzerování a šíření nelegálního obsahu] Uživatelé mají zakázáno 
používat Platformu pro účely vydávání obsahu a vykonávat činnosti které narušují blaho 
ostatních lidí, propagovat jiné internetové stránky, vydávat obsah ve formě inzerátů atd..  

 

Paragraf 10 
Stížnosti na služby  
1. [Nárok na stížnost] Uživatelé Platformy jsou oprávněni podávat stížnosti na služby 
nabízené Školou. Stížnost musí obsahovat jméno, příjmení, emailovou adresu a Uživatelské 
jméno osoby, která si stěžuje, jakož i podrobný popis stížnosti.  
2. [Uznání stížnosti] Stížnosti budou posouzeny Školou do 14 pracovních dnů od přijetí.  



Paragraf 11 
Závěrečné podmínky  
1. [Omezení přístupu k Platformě] Škola může čas od času omezit přístup k Platformě, v 
případě že je to nezbytné z hlediska bezpečnosti nebo jiných okolností mimo její kontrolu 
jakož i v případech údržby informačního systému. Tato omezení budou odstraněny jakmile je 
příčina takového nedostatečného přístupu opravena.  

 

2. [Účinnost podmínek] Výše uvedené Podmínky nabývají účinnosti od 01.01.2012.  


