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Všeobecné obchodní podmínky individuálních sezení osobního 
rozvoje:  

 
KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA - CRANIO, REIKI, SOMATICKÁ PRÁCE NA PRINCIPU 

CONTINUUM MOVEMENT 

 
Lektor:  
 

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

 Potvrzuje, že má odpovídající vzdělání a praxi pro vedení bezpečného a 
kvalitního sezení. 

 

 Vede sezení bezpečně a s ohledem na klienta a jeho zdravotní stav. Průzkum 
zdravotního stavu klienta provede lektor dotazem vždy v úvodu sezení. Lektor 
přizpůsobí průběh sezení na základě jemu známých informací. 

 

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

 

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

 
 
Sezení osobního rozvoje: 
 

 Sezení se koná se ve sjednaném čase. Na individuální sezení je nutné se přihlásit 
předem. 
 

 Lektor nenese zodpovědnost za změnu pracovního, sociálního ani zdravotního stavu 
klienta v termínech objednaných sezení. Lektor dále nenese zodpovědnost za zásah 
vyšší moci nebo v případech komplikace dopravy (osobní i městské či obecní) na 
přístupových komunikacích vedoucích do místa konání sezení na straně klienta. Platbu 
za sezení z těchto důvodů nelze vrátit. 

 

 Pokud z náhle vyvstalé situace nemůže klient objednaná sezení navštívit/navštěvovat, 
je možné je po dohodě s lektorem předat náhradníkovi. Ve 
výjimečných případech (vážné zdravotní problémy) je možno dohodnout jiný způsob, a 
to po předložení zprávy od lékaře. Na takovou náhradu však neexistuje automatický 
nárok. 
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 Účast na sezení je dobrovolná. Klient nese po celou dobu trvání za sebe a za vše, co 
dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí 
podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu sezení vystaven 
fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18-ti let musí mít 
k účasti na sezení písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka. 
 

 Klient může kdykoliv sezení na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za 
ni se nevrací. 

 
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 služby osobního rozvoje nabízené lektorem v žádném směru 
nenahrazují lékařské ošetření, ani návštěvu u psychiatra či psychologa. Žádná ze služeb 
neobsahuje školní medicínu či lékařské ošetření. Klient bere na vědomí, že energetická 
spirituální práce nenahrazuje lékaře.  
 

 Klient bere na vědomí, že lektor není lékař, psychiatr nebo fyzioterapeut. Lektor 
poskytuje pokyny k bezpečnému provedení sezení. V případě zdravotních obtíží je 
klient povinen se řídit pokyny svého lékaře a zkonzultovat s ním svůj zdravotní stav a 
vhodnost účasti.  
 

 Necítí-li se klient dobře a má podezření, že by se mohlo jednat o virovou nebo 
bakteriální příčinu, je povinen zůstat doma a sezení se nezúčastnit dokud si nebude 
jistý, že je zdráv, a bude se chovat tak, aby svým chováním neohrozil zdraví lektora. 
Lektor je povinen ve výše uvedeném případě postupovat stejně - tak, aby neohrozil 
zdraví klienta. 

 

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

 Klient je povinen při sezení dbát na bezpečnost svou a ostatních účastníků – tzn. 
vyvarovat se přeceňování sil. 

 
 
Práva a povinnosti, odpovědnost  

 

 Lektor není odpovědný za případnou ztrátu osobních věcí. Lektor nepřebírá 
odpovědnost za přinesené oblečení, cenné věci a peníze klienta. Klient je povinen si 
své osobní věci brát do místnosti, kde sezení probíhá, a na své osobní věci po celou 
dobu dávat pozor. 
 

 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). 
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Finanční náhrada takových lekcí klientovi v takovém případě nebude poskytována (obě 
smluvní strany se na tom podpisem všeobecných podmínek výslovně dohodly).  
 

 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 dbát na ochranu svého majetku, stejně tak na ochranu vybavení a 
prostor, kde sezení probíhá. 

 

 Nemůže-li se klient sezení zúčastnit a neoznámil to lektorovi 72 hod před dohodnutým 
časem, nemá nárok na náhradu a to ani finanční, ani nefinanční. V případě doložení 
potvrzení lékaře o nemoci či pracovní neschopnosti poskytne lektor náhradní termín. 
Klient však za sebe může po dohodě s lektorem na ošetření, kterého se nemůže 
zúčastnit, poslat náhradu. 
 
Na sezení je klient povinen přijít včas – alespoň 10 minut před jeho začátkem, 5 minut 
před začátkem lekce propadá bez nároku na vrácení peněz. Pozdní příchod klienta 
nemá za následek prodloužení dohodnutého času konání lekce, tzn. pozdější ukončení 
lekce. 

 
Platba 
 

 Klient je povinen uhradit celou platbu objednaných individuálních sezení min 5 dní 
před dohodnutým datem konání sezení na účet č.: 1514778017/3030, jinak rezervace 
jeho místa propadá. Zaplacením vzniká nárok klienta na poskytnutí sezení dle výše 
uvedených podmínek.   
 

 Od uzavřené smlouvy lze odstoupit pouze pod storno poplatkem 100% (i pokud klient 
např. onemocní s výjimkou výše uvedených případů -  lékařská zpráva či potvrzení o 
pracovní neschopnosti). 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:                                                                                  Email: petra.plutnarova@gmail.com 
Mob. Tel.:                                                                            Mob. Tel. : 602 681 548 
 


