PODMÍNKY KURZŮ, NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ,
KURZOVNÉ A STORNO PODMÍNKY,
PROHLÁŠENÍ GDPR
OBECNĚ O KURZECH
1. Po přihlášení do vybraného kurzu jógy Ti po jeho naplnění přijde e-mailem faktura (platba převodem). Na základě
faktury a výpisu z účtu o provedené platbě můžeš požádat svoji zdravotní pojišťovnu o poskytnutí příspěvku na
pohybové aktivity (každá pojišťovna poskytuje příspěvek v jiné výši – ověř si telefonicky u svojí pojišťovny).
2. Místo konání lekcí jógy je JÓGA KARVINÁ, Mendelova 2873/5a, Karviná 8, není-li uvedeno jinak.
3. Provozní řád je vyvěšen u dveří v recepci a uveřejněn na www.jogakarvina.cz.
4. Úhradou faktury prohlašuješ, že jsi bez zdravotního omezení, které by Ti bránilo ve fyzickém cvičení, případně v
pohybu obecně. V opačném případě prohlašuješ, že se lekcí účastníš se souhlasem svého lékaře, a tedy na vlastní
zodpovědnost a riziko. Pokud máš zdravotní omezení, řekni to před lekcí instruktorovi. Jakékoli zranění ihned
oznam instruktorovi.
NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ
1. Nevyužitou lekci si můžeš nahradit a přijít na jinou lekci Tvojí instruktorky, která probíhá v době, kdy Tvůj kurz,
nebo pokud chceš, vezmi na další lekci třeba kamarádku a zameškanou lekci takto využiješ.
2. Při nahrazování lekce vstupem do FIT jógy Ti bude účtován doplatek za vstup ve výši 50 Kč.
3. Náhrada lekcí po skončení kurzu, který navštěvuješ, není možná.
KURZOVNÉ A STORNO PODMÍNKY
1. Pokud chceš vrátit kurzovné po zahájení kurzu, není to možné, kurz JE převoditelný na náhradní osobu, kterou určíš
Ty (instruktorka může pomoct při hledání náhradní osoby, ale není zodpovědná za její nalezení).
2. Pokud přestaneš navštěvovat kurz v jeho průběhu (z jakéhokoliv důvodu vč. zdravotního), není možné platbu ani
její poměrnou část vrátit nebo převést na jiný kurz. Můžeš určit náhradní osobu, která bude kurz navštěvovat místo
Tebe.
3. Zdravotní omezení není ani po předložení zprávy od lékaře důvodem k vrácení kurzovného ani jeho poměrné části.
Výjimkou je kurz Hormonální jógové terapie v případě těhotenství nebo zjištěného onemocnění, které je
kontraindikováno pro tento druh cvičení. V případě, že se ze zdravotních důvodů nemůžeš zúčastnit kurzu
Hormonální jógové terapie, na který jsi přihlášená, prodlužuje se doba, po kterou můžeš navštívit tento kurz o
následujících 6 měsíců.
PROHLÁŠENÍ GDPR /Souhlas se zpracováním osobních údajů/
1. Úhradou faktury je vyjádřen souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) uvedených na této faktuře (jméno a
příjmení), stejně jako telefonního čísla a e-mailové adresy sdělené správci údajů Olze Šnapkové za účelem zasílání
faktur na objednané služby e-mailem a zasílání informací o správcem nabízených službách.
2. Tento souhlas se uděluje na dobu 5 let a máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat e-mailovou zprávou na adresu
jogakarvina@seznam.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto
souhlasu do doby jeho odvolání.
Platbou kurzovného je vyjádřen souhlas s uvedenými Podmínkami kurzů, stejně jako se Storno podmínkami a
Prohlášením GDPR.

