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Dodatek ke Stanovám IQRF Alliance 

IQRF Smart School 

Čl.1 IQRF Smart School 

1. IQRF Smart School je program IQRF Alliance zaměřený na podporu výuky, vzdělávání, praktických dovedností a 

výzkumných a vývojových aktivit vědců a studentů technických středních a vysokých škol v oblasti bezdrátové 

komunikace, technologie IQRF a Internetu věcí.  

2. Cílem programu je napomoci školám, výzkumným organizacím a dalším neziskovým organizacím a institucím (dále jako 

Organizace) navázat a udržovat úzkou spolupráci s komerčními subjekty, zvýšit atraktivitu jejich studijních programů, 

zlepšit prestiž Organizace a navázat výukové aktivity škol na reálnou situaci na trhu. 

3. Druhým klíčovým cílem programu IQRF Smart School je pomoci studentům připravit se na reálnou praxi ve špičkových 

komerčních firmách a zvýšit tak jejich uplatnění a cenu na trhu práce.  

Čl.2 Práva a povinnosti Organizace v rámci programu IQRF Smart School 

1. Organizace je zbavena povinnosti platit roční členské poplatky IQRF Alliance. 

2. Organizace má právo užívat označení IQRF Smart School a používat logo IQRF Smart School na svých propagačních 

materiálech dle grafického manuálu IQRF Alliance. Organizace bude dbát na zachování dobrého jména a pověsti IQRF 

Alliance. 

3. Management Organizace a vybraní učitelé a vědci mají umožněn přístup do Member Zone webu IQRF Alliance. 

4. Vybraní studenti mají umožněn přístup do studentské části Member Zone webu IQRF Alliance. 

5. Organizace získává přístup ke vzdělávacím materiálům o IQRF technologii a může je používat pro účely výuky, výzkumu a 

vývoje. 

6. Organizace získává přístup k produktům sponzorů IQRF Smart School za akademické ceny pro účely výuky, výzkumu a 

vývoje. 

7. Organizace má právo účastnit se soutěží pořádaných IQRF Alliancí. 

8. Organizace má možnost prezentovat své projekty v rámci webu IQRF Alliance a na propagačních akcích IQRF Alliance 

(např. odborné veletrhy a konference). 

9. Organizace má možnost se prostřednictvím svých zástupců  účastnit meetingů a konferencí IQRF Alliance. 

10. Organizace může svým studentům prostřednictvím svých proškolených a certifikovaných lektorů zajistit certifikaci 

znalosti IQRF technologie pomocí připravených testů. 

11. Organizace se jako člen programu IQRF Smart School zavazuje, že dle svých možností zajistí výuku a propagaci IQRF 

technologie v rámci své organizace a ve své lokalitě. 

12. Organizace může pozastavit svou účast v programu IQRF Smart School pozastavením členství v IQRF Alliance. 

 

Čl.3 Práva a povinnosti IQRF Alliance v rámci programu IQRF Smart School 

1. IQRF Alliance umožní Organizaci naplnění jejích práv dle článku 2. 

2. IQRF Alliance jako jediná stanovuje obsah studentské části Member Zone. 

3. IQRF Alliance má právo pozastavit účast Organizace v programu IQRF Smart School pozastavením členství Organizace 

v IQRF Alliance dle platných stanov IQRF Alliance. 

4. IQRF Alliance má právo stanovit akademické ceny IQRF produktů na základě dohody s dodavateli těchto produktů. 
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5. IQRF Alliance má právo využívat jméno a logo Organizace k propagaci Organizace a IQRF Alliance. IQRF Alliance bude 

dbát na zachování dobrého jména a pověsti Organizace. 

 

 

 

Souhlas s Dodatkem ke Stanovám IQRF Alliance 

Přečetl jsem, rozuměl a souhlasím s tímto Dodatkem ke Stanovám IQRF Alliance a jsem oprávněn k podpisu za níže 
uvedenou Organizaci. 
 
Organizace:     

Sídlo:     

IČ:       

Tel.:     

Zastoupená:    

Pozice:   

 

 

Podpis:    ……………………………………………………… 

Datum:     ……………………………………………………… 

 

Členství v programu IQRF Smart School odsouhlaseno: 

Společnost:     IQRF Alliance s.r.o. 

Zastoupená:   Ing. Šimon Chudoba 

Pozice ve společnosti  jednatel 

 

 

Podpis:     ……………………………………………………… 

Datum:     ……………………………………………………… 


