
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Účastník (klient) skupinových lekcí, individuálních tréninků, workshopů a seminářů prohlašuje, 
že: 

Je starší 18 let. V případě mladšího věku je nutné navštívit studio se svým zákonným 
zástupcem, který osobně vyplní formulář o způsobilosti nezletilého (platí pro případ cvičení 
s dětmi). 

Je psychicky způsobilý a v takovém zdravotním stavu, který mu nebrání nebo ho neomezuje 
při cvičení. Případná zdravotní omezení klient vždy hlásí lektorce před začátkem lekce. 
V případě, že lektorka není ze strany klienta o jeho zdravotním stavu informovaná 
a v důsledku jeho zdravotního omezení se stane jakýkoli úraz, nenese lektorka za to žádnou 
zodpovědnost. 

Klient během cvičení dbá pokynů lektorky a provádí cviky v takovém rozsahu a zátěži, které 
odpovídají jeho celkovým i aktuálním možnostem pohybového aparátu. 

Vzdává se práva na odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo 
škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé během doby 
strávené ve studiu. 

Platby za lekce, kurzy a individuální tréninky 

Individuální trénink je možné uhradit v hotovosti na místě v den tréningu nebo zasláním 
platby bankovním převodem. Minimální počet předplacených lekcí je 5. 

Kurzy a workshopy se vždy hradí nejpozději 7 dní před zahájením první lekce kurzu ve 
vypsaném období, a to hotově ve studiu nebo bankovním převodem, pokud není dohodnuto 
jinak. 

Místo na kurzu/ workshopu má klient rezervováno až po připsání platby na účet. V případě 
velkého zájmu klientů rozhoduje pořadí plateb. 

Pokud klient nemůže pokračovat v kurzu z důvodů překážek vzniklých ze strany klienta, 
nevzniká nárok na vrácení peněz. V takovém případě je možné najít za sebe náhradníka v dané 
pokročilosti.  

Pro uskutečněné platby za workshopy a kurzy platí tato pravidla při zrušení účasti: 

 - Víc jak 10 dní před termínem konání se vrací 100% zaplacené částky. 

 - Mezi 10.- 3. dnem před termínem konání se vrací 70% zaplacené částky. 

 - 3 dny před termínem konání se platba nevrací. Možnost je však poslat místo sebe 
náhradníka. 



 

Rezervace skupinových lekcí a individuálních tréninků a storno 

Klient se může omluvit z lekce kurzu, na který dochází, nejpozději 24 hodin předem, a to e-
mailem nebo SMS. Za takto omluvenou lekci si pak může vybrat náhradu v jiném 
odpovídajícím kurzu (viz konkrétní informace u daného kurzu). 

Neomluvené lekce, které se nevyužijí v daný den, se započítávají jako proběhlé. Stejně tak to 
platí i v případě 24 hodin předem neodhlášených lekcí. 

Rezervace termínu individuálních tréninků je vždy po dohodě s trenérem. 

Zrušení individuálního tréninku je možné 24 hodin předem. Za trénink omluvený v den konání 
více jak 2 hodiny předem se strhává částka 200Kč. V případě omluvy méně jak 2 hodiny před 
tréninkem, nebo se klient nedostaví bez omluvy, započítává se trénink jako proběhlý 
a nevzniká nárok na jeho náhradu ani vrácení peněz. 

 


