Podmínky pro užívání instruktážních materiálů Skizzz!
1. Předmět užívání
Předmětem podmínek užívání jsou instruktážní videa chování na lanové dráze Skizzz! , která
jsou určena jako instruktážní materiály pro veřejnost navštěvující lyžařské areály. Cílem je
zvýšit informovanost o bezpečném chování na lanové dráze a eliminovat tak pravděpodobnost
vzniku úrazů a nehod plynoucích z neznalosti těchto pravidel.
Konkrétně:
1. Díl: Příprava pro nástup na lanovou dráhu
2. Díl: Nástup na lanovou dráhu
3. Díl: Po nástupu na lanovou dráhu
4. Díl: Bezpečnost jízdy na lanové dráze
5. Díl: Bezpečný výstup z lanové dráhy
Dále veškeré plakáty a piktogramy obsahující ústřední motiv nebo nápis Skizzz!
2. Distribuce
Asociace lanové dopravy o. s. (ALDR) na základě členství v Evropské federaci národních asociací
sdružujících subjekty osobní lanové dopravy F.I.A.N.E.T, zakoupila práva k distribuci videí a
instruktážních materiálů Skizzz! v rámci členských středisek v ČR. ALDR se tak stala jediným
subjektem, který je oprávněn udělit souhlas s užitím předmětu užívání v ČR. Veškerá autorská
práva podléhají vlastnictví Domaines Skiables de France.
3. Podmínky užívání
a) Členství v ALDR: předmět těchto podmínek smí užívat pouze subjekt, který má platné
členství v ALDR.
b) Písemná žádost: subjekt zažádá ALDR prostřednictvím emailové zprávy na info@aldr.cz.
Písemnou žádostí souhlasí žádající subjekt s těmito podmínkami užívání včetně sankcí za
neoprávněné užití viz. bod 5. Po ověření členství udělí kancelář ALDR písemný souhlas
s užíváním předmětu těchto podmínek.
c) Stažení materiálů Skizzz!: veškeré materiály podléhající předmětu těchto podmínek budou
umístěny na portálu ALDR: http://www.aldr.cz/doc/pravidla-chovani-na-lanove-draze
d) Logo ALDR: subjekt je povinen umístit společně s materiály Skizzz! na webových stránkách
logo ALDR, jakožto výhradního distributora pro ČR. Logo ALDR musí být umístěno na téže
stránce jako videa Skizzz! Logo ALDR je ke stažení zde: http://www.aldr.cz/doc/pravidlachovani-na-lanove-draze
e) České názvy epizod: Každé video musí být pojmenováno v českém jazyce dle bodu 1.
Předmět užívání.
4. Je zakázáno
a) Užívat předmět těchto podmínek bez písemného souhlasu ALDR.
b) Měnit názvy epizod instruktážních videí.
c) Zasahovat do zvukové stopy nebo grafické podoby.
d) Přidávat loga nebo jiné formy reklamy.

5. Sankce za porušení podmínek užívání
a) Při neoprávněném užití upozorní pracovník ALDR subjekt na tuto skutečnost. Subjekt je
povinen do 24 hodin veškerý obsah Skizzz! ze svých webových stránek odstranit, nebo
písemně zažádat ALDR o souhlas s užíváním.
b) V případě, že nedojde k odstranění obsahu do 24hodin od upozornění, podá ALDR bez
odkladu žalobu v rámci soudní soustavy EU za neoprávněné užití a porušení autorských
práv dle příslušných směrnic EU. Základní žalovanou částkou bude 100 000 € + vyčíslení
dalších nákladů spojených s procesem distribuce předmětu užívání.
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