Všeobecné obchodní podmínky
individuálních lekcí jógy/pránajámy/meditace/filozofie
Lektor:


Se zavazuje poskytnout lekci na dohodnutém místě a v dohodnuté době.



Potvrzuje, že má odpovídající vzdělání a praxi pro vedení bezpečné a kvalitní lekce.



Vede lekce s ohledem na bezpečné provádění ásán a s ohledem na cvičícího a jeho
zdravotní stav. Průzkum zdravotního stavu klienta provede lektor dotazem vždy
v úvodu lekce. Klient je povinen lektora informovat o změně zdravotního stavu,
nastane-li tato v průběhu kurzu. Lektor přizpůsobí průběh lekce/výběr ásán na základě
jemu známých informací.



Zajistí vhodný prostor na cvičení včetně případně potřebné dezinfekce prostor (např.
v případě mimořádného opatření vlády, ochrany před epidemií apod.)



Má právo za sebe na lekci po dohodě s klientem poslat náhradu v případě, že ze
závažných důvodů nemůže sám lekci v uvedeném čase vést. Lektor se bude snažit
počet suplovaných lekcí držet na nezbytně nutném minimu, případná náhrada lektora
bude vždy zajištěna v odpovídající kvalitě, tzn. bezpečně vedená lekce
respektující téma lekce a úroveň pokročilosti účastníka.



Tímto prohlašuje, že pravidelně podstupuje supervizi a dále se vzdělává a rozvíjí tak,
aby jeho vedení bylo v souladu s nejnovějšími poznatky.

Individuální lekce:


Konají se v dohodnutý den a čas a na dohodnutém místě.



Lektor nenese zodpovědnost za změnu pracovního, sociálního ani zdravotního stavu
klienta v průběhu období objednaných lekcí. Lektor dále nenese zodpovědnost za
zásah vyšší moci nebo za případy komplikace dopravy (osobní i městské či obecní) na
přístupových komunikacích vedoucích do místa konání lekce na straně klienta. Platby
za lekce z těchto důvodů nelze vrátit.
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Zdravotní stav


Klient je zodpovědný za svůj zdravotní stav/ohlídání zdraví, nepřeceňování svých
schopností apod. Je povinen lektora informovat o svém zdravotním stavu. Klient bere
na vědomí, že lektor není lékař, psychiatr nebo fyzioterapeut. Lektor poskytuje pokyny
k bezpečnému provedení pozic/jógové praxe. Za způsob jejich provedení je
zodpovědný klient. V případě zdravotních obtíží je klient povinen se řídit pokyny svého
lékaře a zkonzultovat s ním svůj zdravotní stav a vhodnost účasti na lekcích.



Necítí-li se klient dobře a má podezření, že by se mohlo jednat o virovou nebo
bakteriální příčinu, je povinen zůstat doma a kurzu se nezúčastnit dokud si nebude
jistý, že je zdráv, a bude se chovat tak, aby svým chováním neohrozil zdraví své ani
ostatních. Lektor je povinen vy výše uvedených případech postupovat stejně – tak, aby
neohrozil zdraví klienta.



Klient je povinen dbát na opatrnost při pohybu v prostorách, kde se lekce koná, chránit
zdraví své a ostatních.



Klient je povinen při lekci dbát na bezpečnost – tzn. vyvarovat se přeceňování sil a
možnosti pádu, náhlé změny pohybu či náhlému vybočení z místa určeného ke cvičení
tak, aby neohrozil sebe a ostatní.

Práva a povinnosti, odpovědnost


Lektor není odpovědný za případnou ztrátu osobních věcí. Lektor nepřebírá
odpovědnost za přinesené oblečení, cenné věci a peníze klienta. S ohledem na
neexistenci zamykatelných skříněk v pronajatém sále je klient povinen si s sebou
přinesené cenné věci brát sebou do sálu a dohlížet na ně po celou dobu.



Informace o lekcích a nabídkách budou klientovi zasílány do emailové schránky, kterou
poskytl lektorovi při podpisu objednávky.



Lektor nenese odpovědnost za zásah vyšší moci a tedy ani za nemožnost konání lekce
zapřičiněné vyšší mocí.



V případě zásahu vyšší moci/opatření vlády ČR/havárie/ epidemie, apod. je lektor
oprávněn poskytnout náhradní plnění v jiném čase nebo jinou formou (např. online).
Finanční náhrada takových lekcí klientovi v takovém případě nebude poskytována (obě
smluvní strany se na tom podpisem všeobecných podmínek výslovně dohodly).



Lektor není zodpovědný za případnou změnu emailové adresy v průběhu lekcí, pokud
tato nebyla klientem lektorovi písemně nahlášena. Lektor rovněž neodpovídá za
případné zachycení emailu spamovým filtrem ani za to, zda klient email přečte a
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porozumí mu atd. Náhradní plnění v takových případech, byly-li výše uvedené jevy
příčinou zmeškání lekce, klientovi nenáleží.


Klient se zavazuje v případě nedostatku informací z jakékoli příčiny (včetně výše
uvedených) sám aktivně kontaktovat lektora emailem (petra.plutnarova@gmail.com)
nebo telefonicky (+420 602 681 548) za účelem včasného získání potřebných
informací.



Klient je povinen si nosit vlastní pomůcky na cvičení. Jógovou podložku a pohodlné
oblečení, případně deku nebo mikinu na závěrečnou relaxaci. Cvičí se naboso.



Klient je povinen dbát na ochranu svého majetku, stejně tak na ochranu vybavení a
prostor, kde cvičení probíhá.



Nemůže-li se klient lekce zúčastnit a neoznámil to lektorovi 72 hod před dohodnutým
časem konání lekce, nemá nárok na náhradu a to ani finanční, ani nefinanční (nelze
požadovat náhradní termín). V případě doložení potvrzení lékaře o nemoci či pracovní
neschopnosti poskytne lektor náhradní termín. Klient za sebe může po dohodě s
lektorem na lekci, které se nemůže zúčastnit, poslat náhradu.



Na lekce/kurzy je klient povinen přijít včas – alespoň 10 minut před jejich začátkem.
5 minut před začátkem lekce propadá bez nároku na vrácení peněz. Pozdní příchod
klienta nemá za následek prodloužení času lekce (tzn. pozdější ukončení lekce).

Platby


Klient je povinen uhradit celou platbu za objednanou lekci alespoň 5 dní předem na
účet č.: 1514778017/3030, jinak rezervace jeho místa propadá. Zaplacením kurzu
vzniká nárok klienta na poskytnutí lekce dle výše uvedených podmínek.



Od uzavřené smlouvy lze odstoupit pouze pod storno poplatkem 100% (i pokud klient
např. onemocní s výjimkou případů výše uvedených – potvrzení lékaře a pracovní
neschopnost).



Lektor neumožňuje hrazení kurzovného prostřednictvím karet Multisport, Active Pass
Sodexo, Benefit.
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GDPR


Uzavřením smlouvy klient souhlasí ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), aby lektor zpracovával
osobní údaje se shromažďováním osobních údajů za účelem tvorby smlouvy a faktury
(adresa, jméno, emailová adresa, telefon) a za účelem zasílání informací a novinek
týkajících se poskytované služby

V __________

dne________________

________________________

________________________
Petra Plutnarová

Klient

Lektor

Adresa:

Adresa: Nad Borovičkami 161,
Lešany, 27751

Email:
Mob. Tel.:

Email: petra.plutnarova@gmail.com
Mob. Tel. : 602 681 548
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