Výcvik Tělo, srdce a duše® - Smluvní podmínky
Kontaktní osoba pro informace: Jana Uhliarová
registrace@arto eing.com +420 724 247 001
Organizátor výcviku: Celebra on of Life s.r.o.
Březová 92, Halouny, 267 27, IČO: 03900142

Registrace:
Objednávka účas na výcviku Tělo, srdce a duše® je platná zasláním platby ve výši 49.500 Kč na účet
číslo 2700787878/2010 a doručením těchto Smluvních podmínek podepsaných účastníkem výcviku
na poštovní adresu organizátora, emailem nebo osobně. Obě podmínky musí být splněny zároveň.

Platební podmínky a storno:
Kurzovné činí 49.500 Kč a je splatné do 14 dnů od registrace. V případě, že se registrujete před 31.5.
2023, lze částku rozložit na dvě splátky. První splátka ve výši 25.000 Kč je splatná do 14 dnů od
registrace a doplatek 24.500 Kč je splatný do 31.5.2023.
Přesné termíny a obsah jednotlivých výcvikových týdnů budou zveřejněny nejpozději 6 měsíců před
jejich konáním na webových stránkách www.arto eing.cz. V případě zrušení objednávky před
zahájením výcviku se účastník zavazuje uhradit následující Smluvní pokutu:
* 5.000 Kč při zrušení účas nejpozději 31.12.2022
* 10.000 Kč pri zrušení účas od 1.1.2023 do 31.5.2023
* 15.000 Kč při zrušení účas 1.6.2023 a později
V případě, že není v zájmu účastníka zapla t Smluvní pokutu, může za sebe na výcvik poslat
náhradníka. Za náhradníka považujeme osobu, která není již na výcvik přihlášená, a která v době
zahájení výcviku bude mít absolvován workshop Tělo, srdce a duše 1. Po zahájení výcviku není nárok
na vrácení kurzovného.
Objednáním účas na výcviku Tělo, srdce a duše se účastník zavazuje uhradit celou jeho cenu, a to i
v případě, že se v jeho průběhu rozhodne z osobních důvodů výcvik nedokončit. Od doby zahájení, v
průběhu nebo po skončení výcviku není jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného nebo
jeho čás . Výjimku může udělit lektor kurzu, například 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 Tělo, srdce a duše® zrušit nebo přesunout termíny jednotlivých
jeho čás , např. v případě neočekávaných událos , onemocnění lektora nebo v případě, že nebude
dostatek účastníků. V případě zrušení celého výcviku má účastník nárok na vrácení celého
kurzovného. Bude-li zrušena jeho část nebo pokud se účastník nemůže zúčastnit jednotlivé čás
výcviku v důsledku přesunu termínu, má nárok na vrácení poměrné čás kurzovného.

Odpovědnost:
Účast na výcviku je dobrovolná. Každý účastník nese plnou zodpovědnost za sebe sama a své činy
před, v průběhu i po skončení výcviku a za jakékoli škody, které způsobí. Organizátor nepřebírá
zodpovědnost za škody způsobené v průběhu výcviku jednotlivými účastníky.

Zdravotní stav:
Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeu ckou péči. V případě, že účastník v průběhu
výcviku podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje
se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnos a o charakteru ob ží. Účastník se
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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 ani sexuálně přenosné choroby.

Zákaz omamných látek:
Účastník se zavazuje, že v průběhu výcviku nebude konzumovat nelegální drogy, nadměrné množství
alkoholu a nebude uplatňovat fyzické násilí vůči ostatním účastníkům. Taktéž se zavazuje, že na
výcviku nebude konzumovat ani podávat ostatním účastníkům jakékoliv látky měnící vědomí, bez
ohledu na to, zda jsou legální či nelegální.

Mlčenlivost:
Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost týkající se skupinových procesů a informací o dalších
účastnících, které získají v průběhu výcviku. Účastníci se zavazují, že nebudou bez svolení lektora
používat metody jeho práce a skupinové i individuální procesy, kterými ve výcviku procházejí.

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

Právo lektora na ukončení účas :
Lektor kurzu je oprávněn rozhodnout o vyloučení účastníka z výcviku v případě, že se účastník
opakovaně neřídí pokyny lektora, porušuje Smluvní podmínky nebo práva ostatních účastníků
výcviku. V tomto případě nemá účastník nárok na vrácení kurzovného, ani m nemizí povinnost
uhradit všechny splátky celkové ceny za výcvik. Za porušení podmínek se považuje také skutečnost, že
účastník neuhradí kurzovné v termínu dle těchto Smluvních podmínek.

Přihlášení:
Jméno a příjmení účastníka:
Adresa:
Email:
Telefon:
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s těmito Smluvními podmínkami:

Datum:

Podpis:

Adresa pro zaslání Smluvních podmínek:
Jana Uhliarová, K Třešňovce 700, Karlík, 252 29 nebo scan na registrace@arto eing.com.
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