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Podmínky pro spolupráci

1) Instruktor lyžování pro LŠ SA / dealer lyží WEX
Pro úspěšnou spolupráci v oblasti výuky lyžování pro firmu Václav Vopalecký – výuka lyžování jsou
stanoveny tyto podmínky:
-

-

Zájemce – o spolupráci - Instruktor lyžování SA - musí být držitelem základní – všeobecné
licence Instruktor lyžování (Instruktor školního lyžování výhodou). Školení i doškolení zajistíme.
Zájemce následně získá proškolení v délce 2,5 dne se zaměřením na alternativní model výuky WEXDSM (Direct Ski Method) = Přímá výuka lyžování, pracovní název „Přímá výuka lyžování“, používaný
ve výuce lyžování SA + bezpečnost ve výuce lyžování. Cena a rozsah školení / doškolení je
stanovena v samostatném ceníku.
Instruktor lyžování SA dále získává:
- pro první sezonu 1 pár lyží k výuce – zapůjčení zdarma / v druhé sezoně povinný odkup
- pro potřeby klientů lyže k výuce zdarma (zdroj půjčovna lyží SA)
- pro potřeby samostatného testování s klientem – sezónní zápůjčka - 2 páry lyží
(do soukromého držení) + lyže půjčovna
- oprávnění k distribuci lyží WEX jako značkový dealer – oprávnění prokazuje podle podmínek
uvedených v DODATKU tohoto dokumentu

Instruktor LŠ SA je samostatný pracovník lyžařské školy SA, který má možnost podle svých potřeb
využívat materiálové i metodické základny LŠ, má nárok na všechny informace týkající se výuky lyžování,
přednostní podporu při výuce, a získává exkluzivní výhody v systému odměňování.
Systém a ceny odměňování jsou popsané v samostatném dokumentu, který je součástí této přílohy.
Instruktor LŠ SA je oprávněn vést samostatně organizovaný školící proces v rámci činností LŠ SA,
s informační povinností o místě organizované výuky a počtu osob ve výuce.
Z výuky je instruktor povinen odevzdávat stanovenou finanční částku inkasovanou od klienta podle ceníku
platného pro konkrétní sezonu.
Instruktor plně zodpovídá za výukový proces, bezpečnost a metodický postup používaný ve výuce klientů.
O podmínkách a postupech používaných ve výuce, včetně základních principů bezpečnosti ve výuce
lyžování je pravidelně proškolován. Proškolení stvrzuje svým podpisem – za proškolení zodpovídá vedoucí
výukového procesu / vlastník LŠ.
Instruktor má nárok na odměnu podle stanoveného ceníku LŠ SA, a získává odměny za zprostředkování
prodeje lyžařského vybavení – dle ceníku pro Dealery WEX.
Instruktor LŠ SA získá samostatnou reklamu s uvedením svého kontaktu na stránkách Výuky lyžování SA a
v prodejním e-shopu – jako Instruktor lyžování SA a Dealer WEX.
Finanční podmínky pro odměňování dealerů jsou uvedeny v samostatné příloze.
Instruktor LŠ SA je ze statutu pracovníka oprávněného vést samostatný výukový proces povinen si zajistit
osobní pojištění + pojištění Odpovědnosti za škodu, ze kterého je možné hradit případné nároky klientů.
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2) Spolupráce s komerčními objekty - Výuka lyžování / dealer lyží WEX
Pro úspěšnou spolupráci v oblasti výuky lyžování s firmou Václav Vopalecký – výuka lyžování a Šárka
Vopalecká – WEX-SPORT jsou stanoveny tyto podmínky:
-

-

-

Zájemce (dále pouze SPOLUPRACOVNÍK) – o seminář k výukovému modelu WEX-DSM – Přímá
výuka lyžování - musí být držitelem licence Cvičitel lyžování s oprávněním vést samostatný
výukový proces podle živnostenského zákona, popřípadě musí prokázat zaměstnanecký poměr u
organizace s příslušným oprávněním. Zaměstnanecký poměr (vyslání organizací) prokazuje razítkem
a podpisem organizace na tomto dokumentu – v dolní části.
Zájemce následně získá proškolení v délce 2,5 dne se zaměřením na alternativní model výuky
„WEX – Přímá výuka lyžování“, používaný ve výuce lyžování SA.
Cena a rozsah školení / doškolení je stanovena v samostatném ceníku jako příloha tohoto
dokumentu.
Účastník semináře dále získává:
- až 3 páry lyže k výuce a testování – dle možností a osobní dohody - zapůjčení pro první sezonu
zdarma
- oprávnění k distribuci lyží WEX jako značkový dealer – oprávnění prokazuje podle podmínek
uvedených v DODATKU tohoto dokumentu

Spolupracovník LŠ SA je ekonomicky samostatný pracovník vysílající lyžařské školy/výuky lyžování, který
má možnost podle svých potřeb využívat materiálové i metodické základny LŠ, má nárok na všechny
informace týkající se výuky lyžování, přednostní podporu při výuce, a získává exkluzivní výhody v systému
odměňování.
Systém a ceny odměňování Dealerů jsou popsané v samostatném dokumentu, který je součástí této
přílohy.
Spolupracovník LŠ SA je oprávněn vést samostatně organizovaný školící proces v rámci činností své
LŠ, bez informační povinnosti.
Instruktor plně zodpovídá za svůj výukový proces, bezpečnost a metodický postup používaný ve výuce
klientů. O podmínkách a postupech používaných ve výuce programem „WEX DSM“, včetně základních
principů bezpečnosti ve výuce lyžování může být podle svých potřeb pravidelně proškolován. Za proškolení
zodpovídá vedoucí výukového procesu / vlastník mateřské LŠ.
Spolupracovník LŠ SA získá samostatnou reklamu s uvedením svého kontaktu na stránkách Výuky
lyžování SA a v prodejním e-shopu – jako Dealer WEX.
Účastník školení nemá právo používat značku WEX pouze na základě absolvovaného školení – právo
na používání názvu výuky „Přímá výuka lyžování“ tím není omezené. Značka WEX k výukovému procesu je
přidělena pouze osobně majitelem značky – písemně po ověření používání správného výukového modelu a
přístupu k výuce na základě zavedených principů značky.

Vysílající organizace IČO / DIČ:

…………………………………/……………………………………….

Razítko a podpis
(pro doškolení vytiskněte pouze tuto stránku)

…………………………………………………………………………….
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Příloha č.1
Ceník odměn a další finanční podmínky Instruktor lyžování SA – výuka lyžování SA:













účast na 1. teoretickém semináři - krátké nezávazné seznámení se systémem spolupráce, s
možnostmi
ZDARMA
.
účast na 2. teoretickém semináři 0,5 dne- seznámení s modelem výuky zálohová platba / vratná garance spolupráce - 1500,- Kč
.
Vratná záloha v plné výši 1500,- Kč bude při úspěšné sezonní spolupráci vrácena do 30.4.
kalendářního roku. Podmínka pro vrácení zálohy jsou min. 3 samostatné výukové lekce
instruktora v sezoně.
.
účast na školení - praktickém semináři 2,5 dne - praktické seznámení s výukovým modelem
zálohová platba - vratná garance spolupráce - 2000,- Kč
.
Vratná záloha v plné výši 2000,- Kč bude při úspěšné sezonní spolupráci vrácena 30.4.kalendářního
roku.
Podmínka pro vrácení zálohy jsou min. 3 samostatné výukové lekce instruktora v sezoně.
Oba semináře se konnají dle osobní dohody v jednom termínu = pá 0,5 dne / so 1 den / ne 1 den
.
účast na 2. a dalším praktickém semináři - řešení výuky a dotazů z praxe
ZDARMA - pozvaný účastník bude již pouze AKTIVNÍ instruktor / před sezonou nebo v průběhu
sezony
.
odměny za výuku
- dle platného ceníku pro výuku veřejnosti SA
- 1.sezona 50% tarifu pro instruktora / další podle aktivity až 60%
- provize z prodeje lyží – viz příloha
.
celkové náklady - 0,- Kč pro aktivní instruktory / 3500,- pro neaktivní nebo při přechodu na
vlastní výuku v průběhu sezony na vlastní ŽL (záloha se pak nevrací)

.
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Příloha č.2
Ceník odměn – dealer lyží WEX
Dealer skupina A:


Pouze majitel lyží WEX / bez ŽL / zaškolený instruktor lyžování



Doporučuje nákup lyží



Není samostatným prodejcem



Dealer získá ke své činnosti účat v prodejním eshopu majitele značky a slevové kupony, kterými
jeho zákazník prokazuje při případném nákupu lyží přes ESHOP zdroj doporučení.
Dealer po provedeném nákupu získá provizi v dohodnuté výši, kterou vidí po přihlášení ke svému
účtu



Zákazník získá od dealera motivační slevový kupon pro slevu v domluvené výši z celkové ceny
objednávky



Zákazník zakoupí lyže u výrobce/prodejce, který přejímá kompletní zodpovědnost za prodej, vč.
záručních podmínek



Nárok na slevu z prvního nákupu získá zákazník při uvedení kódu dealera v objednávce – sleva i
provize pro Dealera se přičte automaticky



Dealer získá za každé doporučení a provedený nákup zákazníka odměnu v dohodnuté výši z ceny
první objednávky

Dealer skupina B:


A) Obchodník - organizace se samostatnouobchodní činností na ŽL nákup/prodej
- nákup za účelem vlastní komerční činnosti – výuka – nákup/prodej – půjčovny



B) Samostatný instruktor lyžování (LŠ) se ŽL nákup/prodej



Dealer provádí buď samostatnou obchodní činnost – objednává na své IČO vybavení u výrobce
a dále provádí distribuci za své ceny



Poté zákazník zakoupí lyže přímo u Dealera, který přejímá kompletní zodpovědnost za prodej, vč.
záručních podmínek



Sleva na zboží pro dealera při nákupu -5 až -20% dle ceníku lyžařského vybavení, podle prodejních
možností prodejce



Dealer pouze doporučí model lyží - zákazník získá od dealera slevový kupon pro jednorázovou
slevu z nákupu v eshopu lyze-snowblade.cz ve v dohodnuté výši procentem z celkové ceny
objednávky / Dealer získává z nákupu odměnu v dohodnuté výši z celkové ceny objednávky.
Provize se automaticky přičítá do účtu dealera, výplata provize proběhne na základě faktury
vystavené dealer.
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DODATEK – další podmínky spolupráce
– DEALER sportovního vybavení WEX 01. Činnost dealera lyží WEX není podmíněna speciálním (papírovým) CERTIFIKÁTEM značky –
dealer pracuje na základě OSOBNÍCH zkušeností a školení / seminářů v rámci své vlastní obchodní /
sportovní činnosti.
02. Pro distribuci a dealerskou činnost značky WEX – vybraných modelů – je základní
podmínkou VLASTNICTVÍ značkových lyží WEX opatřených vlastnoručním podpisem
majitele značky, což je považováno za HLAVNÍ CERTIFIKÁT značky WEX, opravňující vlastníka
k další distribuci těchto modelů (déle pouze CERTIFIKOVANÉ MODELY).
03. Prodejce / dealer je při své činnosti povinen se prezentovat vlastnictvím nabízených modelů
opatřených vlastnoručním podpisem majitele značky = CERTIFIKÁTEM opravňujícím k další
distribuci / doporučení značky podle obchodních zákonů České republiky.
04. Jakékoliv napodobeniny nebo modely lyží, které nejsou opatřeny autorským podpisem na
designu lyží, jsou považovány za výrobky neznačkové, nebo pouze za napodobeniny jiných originálů,
na které se nevztahuje toto ustanovení. Tyto modely mohou být opatřeny nápisem Wex Design, bez
autorského podpisu, který vždy stvrzuje provedení vlastních konstrukčních úprav na výrobku,
kterými získává výrobek odlišné vlastnosti od originálu.
05. Při jakékoliv nekalé činnosti poškozující značku WEX, je majitel značky oprávněn s okamžitou
platností ukončit dealerům distribuci výrobků a důvod ukončení spolupráce uvést na stránkách
DEALERA – viz odkaz DEALR WEX na webu www.lyze-snowblade.cz / www.ski-akro.com.
06. Dealer značky WEX – prodejce certifikovaných modelů WEX – není oprávněn nabízet tyto
modely ve vlastním elektronickém obchodě k přímému prodeji s automatizací objednávky.
Tato činnost bude považována za porušení dohody mezi distributorem a majitelem značky WEX a za
porušení exkluzivity značky.
Tuto výsadu má pouze majitel značky, který tímto vstupuje do osobního kontaktu s kupujícím a
prezentuje se Zárukou spokojenosti – osobně odpovídá za informace uváděné u nabízených modelů.
Dealer značky WEX může na svých stránkách uvádět komplexní textové informace o nabízených
modelech, včetně odkazu na stránky výrobce. Stránka nesmí obsahovat možnost přímého objednání
jiným způsobem, než:
- osobní distribuce (předváděcí akce, přímý prodej v obchodě, v půjčovně lyží, při výuce apod.)
- emailový kontakt
- telefonní kontakt
07. Certifikované modely lyží WEX (opatřené podpisem) smí dealer nabízet pouze v rámci své
obchodní a jiné činnosti, vyžadující OSOBNÍ KONTAKT se zákazníkem, čímž přebírá přímou osobní
zodpovědnost za kvalitu značky a informací s tím spojených.
08. Pokud má dealer/prodejce zájem o přímý prodej certifikovaných modelů (obchod, půjčovna lyží
– netýká se výuky lyžování), musí být nejen jejich vlastníkem, ale bude před zahájením
distribuce – dodávek lyží - vyzván k praktickému zaškolovacímu semináři v délce 0,5 – 1 den. V
praxi musí být seznámen s výhodami / nevýhodami, určením a obsluhou těchto modelů včetně
praktického předvedení výjimečných vlastností, bude zaškolen do zátěžových požadavků
jednotlivých modelů a teprve poté mu mohou být tyto lyže distribuovány.
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K certifikovaným modelům zn. WEX nemá přístup jiný prodejce než instruktor / trenér lyžování,
používající sám tyto lyže v praxi – nebo zaškolený dealer/prodejce, který nabízí tyto modely lyží
v přímém kontaktu se zákazníkem, např. v souvislosti s výukou lyžování.

Prokazatelným certifikátem dealera lyží WEX je osobní vlastnictví certifikovaného modelu.

Vzor certifikovaného podpisu a registrovaných značek uvedených na produktech WEX:

