
SILVESTR S GUYEM - SMLUVNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY ÚČASTI

OBJEDNÁVKA A PLATBA
Objednávka účasti na Silvestru je platná vyplněním registračního formuláře a zaplacením
ceny programu ve výši:
4400 Kč za program 28.12.2022 - 1.1.2023 s variabilním symbolem 28120101
3300 Kč za program 28.12.2022 - 31.12.2022 s variabilním symbolem 28123112
1600 Kč za program 31.12.2022 - 1.1.2023 s variabilním symbolem 3120101

Poplatky za stravu a ubytování vybíráme na místě v hotovosti. Částka za program je splatná
do 7 dnů od přihlášení na účet 4852652349/0800, do vzkazu pro příjemce uveďte jména
osob, za které platíte.

Zasláním částky za program 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.

Požadujete-li vystavit fakturu, informujte nás emailem nejpozději týden před zahájením akce
a poskytněte nám Vaše fakturační údaje.

STORNO
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 akce 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. Od doby zahájení, v
průběhu nebo po skončení semináře odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného
kurzovného i poplatků za stravu a ubytování.

ODPOVĚDNOST
Účast na semináři je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za
vše, co dělá plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí
podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře
vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18-ti let musí
mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.

Akce nenahrazuje psychoterapeutickou péči. Účastníci, kteří jsou v psychoterapeutické nebo
psychiatrické péči, jsou povinni konzultovat účast na semináři 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 akce 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.

Ubytování a strava:
Organizátor automaticky objedná pro každého účastníka výcviku ubytování a stravu podle
objednávky. V případě, že účastník nepožaduje ubytování a stravu, bude o tom informovat
organizátora nejpozději týden před zahájením. Jinak je povinen při zahájení akce 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
254 01 Jílové u Prahy
IČO 6175317


