PROVOZNÍ A STORNO PODMÍNKY PILATES STUDIA

Pro klienty pod vedením lektorek :

Mgr.Lucie KopřivovéIČO : 46038345
Mgr. Vlasty Litvínové IČO : 03888177

Skupinové lekce:
Kurz je vypsán na 10 týdnů. Zaplacením kurzovného bere klient na vědomí, že se účastní časově
omezeného kurzu (10 nebo 20 lekcí). Během tohoto období jsou klientovi uznány dvě nebo čtyři
OMLUVENÉ absence (10 lekcí = 2; 20 lekcí = 4), které si může po předchozí domluvě nahradit během
trvání kurzu, nejpozději však 1 týden po skončení kurzu. Za omluvenou absenci lze považovat pouze
telefonickoua nebo e-mailovou omluvu do 22.00 hodin předchozího dne. Zrušené rezervace v době kratší a
neomluvené absence nebudou brány v potaz. Jsou bez možnosti náhrady a lekce automaticky propadá (je
brána jako odučená lekce). Pouze v závažných! případech a nebo ze závažných zdravotních důvodů
(lékařské potvrzení), se lze na plné náhradě lekce osobně domluvit.
Náhradu lekce uznané jako omluvené lze provést v jiné skupině dle rozvrhu na základě předchozí domluvy
s lektorem, nejpozději však 1 týden po skončení kurzu. Podmínky pro zrušení rezervace náhradní lekce
jsou stejné jako u normální rezervace. Náhradní lekci lze stornovat pouze jednou. Dále je na tuto lekci
nahlíženo jako na odučenou a není povinností Pilates studia nabízet další náhradní termíny.
Privátní a semi-privátní lekce Pilates:
Jsou to jednotlivě domluvené lekce a nebo 10 předplacených lekcí.
Jednotlivě domluvené lekce Pilates je nutno vždy rezervovat minimálně 24 hodin předem a jsou
poskytovány dle časových možností lektora. Taktéž zrušení rezervace je nutné nahlásit telefonicky!
minimálně 24 hodin předem.V opačném případě bude klientovi účtována částka jako za odučenou privátní
nebo semi-privátní lekci. Pouze v závažných! případech a nebo ze závažných zdravotních důvodů
(lékařské potvrzení), se lze na plné náhradě lekce osobně domluvit.
Předplacením 10 privátních nebo semi-privátních lekcí bere klient na vědomí, že tyto lekce je nutné
absolvovat v rozmezí 14 týdnů od zaplacení nebo lze domluvit jinak po dohodě s lektorkou. Po této době
neabsolvované privátní nebo semi-privátní lekce propadají bez možnosti náhrady, jsou brané jako odučené
lekce. Pilates lekce je nutno vždy rezervovat minimálně 24 hodin předem a jsou poskytovány dle časových
možností lektora. Taktéž zrušení rezervace je nutné provést telefonicky! Minimálně do 22.00 předchozího
dne.V opačném případě bude klientovi účtována částka jako za odučenou privátní nebo semi-privátní lekci.
Pouze v závažných! případech a nebo ze závažných zdravotních důvodů (lékařské potvrzení), se lze na
plné náhradě lekce osobně domluvit (to platí i pro nedokončení 10 lekcí během 14 týdnů).
Náhradu lekce uznané jako omluvené lze provést na základě předchozí domluvy s lektorem. Podmínky
pro zrušení rezervace náhradní lekce jsou stejné jako u normální rezervace. Náhradní lekci lze stornovat

pouze jednou. Dále je na tuto lekci nahlíženo jako na odučenou a není povinností Pilates studia nabízet
další náhradní termíny.
Storno podmínky Pilates studia:
V případě nedokončení kurzu (10 nebo 20 lekcí) nebo neabsolvování všech privátních (semi-privátních)
lekcí během 14 týdnů se peníze nevrací! z důvodu fixních nákladů Pilates studia. Neplatí v případě
závažných zdravotních důvodů, které je nutno doložit lékařským potvrzením.
Zdravotní rizika:
Klient svým zaplacením stvrzuje, že se důkladně seznámil s provozními a storno podmínkami Pilates studia
a s provozním řádem a že s nimi bez výhrady souhlasí.
Dále souhlasí, že je obeznámen se svým zdravotním stavem a je způsobilý navštěvovat lekce pilates.
Se svým zdravotním stavem seznámil také lektory Pilates studia a je povinný je vždy o svém aktuálním
zdravotním stavu průběžně informovat.
KLIENT SE ROZHODL NAVŠTĚVOVAT LEKCE PILATES NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A NÉST
ZDRAVOTNÍ RIZIKA.
Klient dále stvrzuje, že se v prostorách Pilates studia bude chovat tak, aby předcházel zraněním. Za úrazy
způsobené nevhodným chování v prostorách Pilates studia lektorkynezodpovídají.

V Českých Budějovicíc dne 1.9.2018
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Mgr.Petra Brožová

