POKROČILÝ VÝCVIK SEXUALITY PRO SEXUÁLNÍ KOUČKY
S ANDREW BARNESE
Smluvní podmínky - splátky :
Objednávka ú asti na škole je platná p i úhradě první platby ve výši 10.900 Kč, splatné do
7 dn od p ihlášení na účet nebo v hotovosti a doručením těchto Smluvních podmínek
podepsaných účastníkem výcviku emailem, poštou nebo osobně. Obě podmínky musí být
splněny zároveň
Číslo ú tu

883413123/0800 - CZK
2301431284/2010 - EU
IBAN : CZ5520100000002301431284
BIC
FIOBCZPPXX
Do vzkazu pro p íjemce uve te jména osob, za které platíte.
Kurzovné činí 32.700 Kč a je splatné ve 3 částech po 10.900 Kč.
První část účastník uhradí při registraci,
druhá je splatná nejpozději první den 2. bloku,
třetí část je splatná nejpozději první den 3. bloku.
V p ípad zrušení Vaší objednávky více než 2 měsíce před zahájením školy se účastník
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20% zaplaceného kurzovného. V p ípad zrušení
Vaší objednávky 2 a méně měsíců před zahájením školy se účastník zavazuje uhradit
smluvní pokutu ve výši zaplacené částky. V p ípad , že není ve Vašem zájmu zaplatit
smluvní pokutu, m žete za sebe na seminá poslat náhradníka. Za náhradníka
považujeme osobu, která není již na výcvik přihlášená. Objednáním účasti Pokročilém
výcviku sexuality pro sexuální koučky se účastník zavazuje uhradit celou jeho cenu, a to i
v případě, že se v jeho průběhu rozhodne z osobních důvodů školu nedokončit. Od doby
zahájení, v pr b hu nebo po skon ení školy odpadá jakýkoliv nárok na vrácení
zaplaceného kurzovného nebo jeho části. Výjimku může udělit lektor kurzu v případě, že
účastník přeruší výcvik z vážných zdravotních důvodů, které mu dlouhodobě znemožňují
účast. To musí být doloženo potvrzením od ošetřujícího lékaře.
Organizátor si vyhrazuje právo výcvik zrušit nebo přesunout termíny jednotlivých jeho
částí, např. v případě neočekávaných událostí, onemocnění lektora nebo v případě, že
nebude dostatek účastníků. V případě zrušení celé školy má účastník nárok na vrácení
celého kurzovného. Bude-li zrušena jeho část nebo pokud se účastník nemůže zúčastnit
jednotlivé části školy v důsledku přesunu termínu, má nárok na vrácení poměrné části
kurzovného.
Odpovědnost:
Účast na škole je dobrovolná. Každý účastník nese plnou zodpovědnost za sebe sama a
své činy před, v průběhu i po skončení školy a za jakékoli škody, které způsobí. Účastníci,
kteří jsou v psychoterapeutické nebo psychiatrické péči jsou povinni konzultovat účast ve
škole se svým terapeutem a informovat o své léčbě lektora kurzu před jejím zahájením.
Účastník se zavazuje, že v průběhu výcviku nebude konzumovat drogy, alkohol a nebude
uplatňovat fyzické násilí vůči ostatním účastníkům.
Lektor školy je oprávněn rozhodnout o vyloučení účastníka ze školy v případě, že se
účastník opakovaně neřídí pokyny lektora, porušuje Smluvní podmínky nebo práva
ostatních účastníků školy. Za porušení podmínek se považuje také skutečnost, že
účastník neuhradí kurzovné v termínu dle těchto Smluvních podmínek.
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Mlčenlivost :
Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost týkající se skupinových procesů a informací
o dalších účastnících, které získají v průběhu školy.

Ubytování a strava:
Organizátor automaticky objedná pro každého účastníka školy ubytování a stravu v
průběhu jednotlivých týdnů. V případě, že účastník nepožaduje ubytování a stravu, bude
o tom informovat organizátora nejpozději týden před zahájením jednotlivých částí. Jinak
je povinen při zahájení uhradit odpovídající cenu. Po zaplacení poplatků za stravu a
ubytování odpadá veškerý nárok na jejich vrácení
Organizátor akce:

Ing. Jana Uhliarová
K třešňovce 70
252 29 Karlík
I O: 637 02 461
Nejsme plátci DPH
Jméno a příjmeni :_____________________________________________________
Adresa :______________________________________________________________
Email :________________________________________________________________
Telefon :______________________________________________________________
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s těmito Smluvními podmínkami

Datum :___________________________ Podpis :____________________________
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Adresa pro zasílání Smluvních podmínek
Jana Uhliarová, K třešňovce 700, 252 29 Karlí
nebo scan emailem na info@andrewbarnes.cz

