THE DANCING HEART PATH
MODERN MYSTERY SCHOOL & TRANSFORMATIONAL TRAINING
…………………………………………………………………………………………….

CESTA TANČÍCÍHO SRDCE
MODERNÍ ŠKOLA MYSTÉRIÍ A TRANSFORMAČNÍ VÝCVIK

Smluvní podmínky
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Registrace:
Objednávka účasti na výcviku Cesta Tančícího Srdce® je platná zasláním první platby (částka viz níže) na účet
číslo 4852652349/0800 a potvrzením těchto Smluvních podmínek v elektronické podobě, při závazné
registraci na www.dancingheart.cz/skola-2023.

Platební podmínky a storno:
Účastník může využít jedné z následujících možností:
1) uhrazení celkové částky kurzovného 45.000 Kč najednou při registraci do výcviku
nebo
2) uhrazení ve 2 splátkách: 24.000 Kč při registraci do Výcviku a 24.000 Kč do 31.8.2023), celkem
48.000 Kč

Pokud účastník využije možnosti účastnit se nezávazně prvního výcvikového modulu (19.-22.ledna 2023),
platba kurzovného je rozděleno následovně:
•

5.900 Kč účastník uhradí při registraci na první výcvikový modul

•

Následné platby po registraci do celého výcviku jsou dle zvolené alternativy úhrady tyto:
1) jednorázově: 40.000 Kč při registraci
2) ve dvou splátkách: 19.000 Kč při registraci a 24.000 Kč do 31.8.2023.

Účastníkům je dále poskytnuta slevy kurzovného ve výši 2.000Kč v případě účasti partnerské dvojice (platí
pro oba partnery).
Poznámka: Na základní část výcviku Cesta Tančícího Srdce bude navazovat další program zaměřený na umění
facilitace tanečních cest. Tento program bude koncipován jako výcvik dovedností a schopností pro ty, kteří
budou mít hlubší zájem o vedení tanečních cest a setkání a rozvoj v práci se skupinami v oblasti seberozvoje.
V případě zrušení objednávky více než 30 dní před zahájením výcviku se účastník zavazuje uhradit smluvní
pokutu ve výši 10% z dosud zaplaceného kurzovného. V případě zrušení objednávky méně než 30 dní před
zahájením výcviku se účastník zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 50% z dosud zaplaceného kurzovného.
V případě, že není v zájmu účastníka zaplatit smluvní pokutu, můžete za sebe na výcvik poslat náhradníka.
Objednáním účasti na výcviku Cesta Tančícího Srdce 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 části. Výjimku
může udělit organizátor Výcviku v případě, že účastník přeruší výcvik z vážných zdravotních důvodů, které
mu dlouhodobě znemožňují účast.
Organizátor si vyhrazuje právo výcvik Cesta Tančícího Srdce zrušit nebo přesunout termíny jednotlivých jeho
částí, např. v případě neočekávaných událostí, 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 části výcviku v důsledku přesunu termínu, má
nárok na vrácení poměrné části 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. Výcvik Cesta Tančícího Srdce nenahrazuje
psychoterapeutickou péči. Účastníci, kteří jsou v psychoterapeutické nebo psychiatrické péči, jsou povinni
konzultovat účast ve výcviku se svým terapeutem a informovat o své léčbě lektora kurzu před jeho zahájením.
Účastník se zavazuje, že v průběhu výcviku nebude konzumovat nelegální drogy, nadměrné množství alkoholu
a nebude uplatňovat fyzické násilí vůči ostatním účastníkům. Organizátor a lektor kurzu jsou oprávněni
rozhodnout o vyloučení účastníka z výcviku v případě, že se účastník opakovaně neřídí pokyny lektora,
porušuje Smluvní podmínky nebo práva ostatních účastníků výcviku. Za porušení podmínek se považuje také
skutečnost, že účastník neuhradí kurzovné v termínu dle těchto Smluvních podmínek.

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 automaticky 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 částí 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.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že souhlasím se
zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví
organizátora akce a do databáze společnosti Dancing Heart, s.r.o. Souhlasím také s tím, že moje údaje budou
poskytnuty účastníkům výcviku Cesta Tančícího Srdce, pokud výslovně tento souhlas neodvolám, a to
písemnou formou nebo emailem. Souhlasím s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám kromě
účastníků výcviku Cesta Tančícího Srdce bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání
dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí organizátora. Beru na vědomí,
že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze písemnou
formou nebo emailem s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze s účinností 30 dnů
ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Organizátor akce:
Dancing Heart, s.r.o., Jana Morávka 504, Jílové u Prahy, 254 01. IČO: 06175317

