
Krása ženské Intimity - Smluvní podmínky:   

Objednávka účasti na semináři je platná vyplněním registračního formuláře a zaplacením 
zálohy ve výši 3 000 Kč. Doplatek do plné ceny semináře a poplatky za stravu a ubytování 
vybíráme na místě v hotovosti. 

Záloha 3 000 Kč je splatná na účet číslo 2700787878/2010  nebo  
125 EUR na účet číslo 2202225290/2010  
 -  IBAN: CZ1320100000002202225290 
 -  BIC: FIOBCZPPXXX 
do 7 dnů od přihlášení. Jako variabilní symbol uveďte číslo 112 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.  

V  případě zrušení Vaší objednávky 60 nebo méně dnů před konáním akce se zavazujete 
uhradit smluvní pokutu ve výši zálohy 3 000Kč. 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. 

Pokud se seminář neuskuteční v termínu, na který jste se registrovali, máte možnost 
zažádat o vrácení zaplacené zálohy v plné výši. V případě, že je stanoven nový termín, 
může Vám být záloha převedena na nový termín. Od okamžiku převedení zálohy na nový 
termín pak v plné šíři platí Smluvní podmínky vztahující se k novému termínu konání 
semináře. 

Děkujeme a těšíme se na Vás, 

Tým The Art of Being® 

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

Zdravotní stav: 
Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník 
v průběhu semináře 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. 
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Zákaz omamných látek: 
Účastník se zavazuje, že v  průběhu semináře nebude konzumovat nelegální drogy, 
nadměrné množství alkoholu a nebude uplatňovat fyzické násilí vůči ostatním účastníkům. 
Taktéž se zavazuje, že během semináře 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 semináře. Účastníci se zavazují, že nebudou 
bez svolení lektora používat metody jeho práce a skupinové i individuální procesy, kterými 
v semináři procházejí.  

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

Právo lektora na ukončení účasti:  
Lektor kurzu je oprávněn rozhodnout o vyloučení účastníka ze semináře v případě, že se 
účastník opakovaně neřídí pokyny lektora, porušuje Smluvní podmínky nebo práva 
ostatních účastníků semináře. V  tomto případě nemá účastník nárok na vrácení 
kurzovného.  

 

Organizátor akce: 

Celebration of Life s.r.o. 
Březová 92 
Halouny – Liteň 
267 27 
IČO: 03900142 
Nejsme plátci DPH
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