Podmínky použití

Snahou je, aby vytvořené zdroje využívalo co nejvíce zájemců. Glosář a e-learning (společně "školicí
materiály") jsou přístupné a použitelné zdarma a bez nutnosti registrace prostřednictvím našich
webových stránek.
E-learning ke stažení je k dispozici v samostatných modulech zde:
https://www.signedsafety.eu/download/ Plná verze glosáře je k dispozici na vyžádání.
Školící materiály připravené v rámci projektu SSaW jsou k dispozici pod licencí Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International. Úplné znění licence je k dispozici na adrese
Creative Commons — Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International — CC BY-NC-ND
4.0
Znamená to, že můžete používat školicí materiály SSaW, ale požadujeme, abyste:
- nepoužívali je komerčně;
- uváděli konsorcium SSaW jako autora obsahu s použitím textu uvedení autorství (níže);
- tento vzdělávací nástroj neměnili, netransformovali, ani na něm nestavěli jiný.
Pokud chcete školicí materiál pozměnit, transformovat nebo na něm stavět za účelem zlepšení
konkrétních výukových účelů, můžete požádat konsorcium SSaW o písemný souhlas. Pokud o to
máte zájem, zašlete prosím žádost e-mailem na adresu project@signedsafety.eu
Stažením glosáře nebo elektronického výukového materiálu se má za to, že souhlasíte s podmínkami
použití (viz výše).
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