SILVESTR TANČÍCÍCH SRDCÍ 2019-2020 - PODMÍNKY ÚČASTI
OBJEDNÁVKA A PLATBA
Objednávka účasti na Silvestru je platná vyplněním registračního formuláře a zaplacením zálohy ve
výši 1 900 Kč. Doplatek do plné ceny semináře a poplatky za stravu a ubytování vybíráme na místě v
hotovosti.
Záloha je splatná do 7dnů od přihlášení na účet číslo 2700787878/2010- jako variabilní symbol
uveďte číslo 2912 a do vzkazu pro příjemce uveďte jména osob, za které platíte.
Zasláním zálohy vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami. V případě, že neobdržíme Vaši
platbu do 7 dnů od přihlášení, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit a místo na semináři poskytnout
dalším zájemcům. Požadujete-li vystavit fakturu, informujte nás emailem nejpozději týden před
zahájením akce a poskytněte nám Vaše fakturační údaje.
STORNO
V případě zrušení Vaší objednávky 30 nebo méně dnů před konáním akce se zavazujete uhradit
smluvní pokutu ve výši zaplacené zálohy. V případě, že není ve Vašem zájmu zaplatit smluvní pokutu,
můžete za sebe na seminář poslat náhradníka stejného pohlaví. Od doby zahájení, v průběhu nebo po
skončení semináře odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného i poplatků za stravu a
ubytování.
ZDRAVOTNÍ STAV
Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné
době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje
se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se
zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá
onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a
nemá závažné infekční onemocnění.
ZÁKAZ DROG A OMAMNÝCH LÁTEK
Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude
užívat v průběhu semináře, včetně konzumace alkoholu. Zodpovědnost: Účast na semináři je
dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá plnou
odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.
Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či
emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18-ti let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od
rodičů nebo opatrovníka.
PŘERUŠENÍ ÚČASTI
Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za seminář
se nevrací. Právem lektora (uzná-li to za vhodné) je ukončit účastníkovu účast nebo ho nevpustit v
případě velmi pozdního příchodu.
ORGANIZÁTOR AKCE:
Celebration of Life s.r.o.
Březová 92, Halouny, 267 27
IČO: 039 00 142 Nejsme plátci DPH.

