Všeobecné obchodní podmínky
• Pořadatel nebo lektor nepřebírá odpovědnost za přinesené oblečení, cenné věci a
peníze návštěvníka Komunitního centra Jasoň. /dále KC Jasoň /Prosím, seznamte se
s Provozním řádem KC Jasoň.
• Rezervace na kurzy, kroužky nebo další akce je platná pouze po zaplacení dané
částky. Bez uhrazení Vám nemůžeme místo rezervovat.
• Na lekce/kurzy je potřeba přijít včas – alespoň 10 minut před jejich začátkem. Pak
záleží na dohodě s lektorem, je riziko propadnutí částky za lekci.
• KC Jasoň nenese žádnou zodpovědnost za změny pracovního, sociálního či
zdravotního stavu. Také se odprošťuje od nesení zodpovědnosti při zásahu Vyšší
moci nebo zauzlení dopravy v Praze.
• Pokud se rezervujete na lekci a nemůžete přijít, zrušte prosím svou rezervaci u
lektora nejpozději večer před dnem konaného kurzu/kroužku.
• • Lektorka nezodpovídá za zdravotní stav účastníka kurzu. Trpíte-li zdravotními
problémy, je důležité na ně lektorku před začátkem lekce upozornit. Pořadatel
nenese žádnou odpovědnost za vzniklý úraz nebo jiné zdravotní komplikace
účastníka v případě neuvedení pravdivých údajů o zdravotním stavu. Pracujte se
svým tělem s respektem a láskou, tak aby nedocházelo ke zranění. o Jestliže
zaměření celého kurzu nebo určité cvičební lekce neodpovídá aktuálnímu
zdravotnímu stavu účastníka, má pořadatel právo odmítnout jeho účast na dané
akci. Účastníkovi pak náleží plná náhrada kurzovného, které nemohl využít, a to
po předložení zprávy od lékaře.
•
• • Při těhotenství je důležitá při pohybových kurzech konzultace s lektorem
• • Osoby pod vlivem alkoholu a drog se nemohou účastnit akcí vypsaných
pořadatelem. Pořadatel má v tomto případě právo odmítnout jejich účast na dané
akci. Uhrazené kurzovné se nevrací.
Platby
• Platbu za kurz je možné provést pouze kartou přes platební bránu / pokud je
přidělena /, nebo převodem na účet: 4846218028/5500. Do poznámky uvádějte své
celé jméno a název kurzu. Pouze ve výjimečných případech se platí na místě, a to je
u kurzu vždy uvedeno /např.senioři/.
• Pokud přihlášení provádíte prostřednictvím online rezervačního systému, bude Vám
vygenerován Variabilní symbol, který prosím uvádějte tak, aby se Vaše platba
snadno spárovala
• V případě, že budete požadovat ke své platbě vystavení daňového dokladufaktury, tuto skutečnost sdělte hned při přihlášení, spolu s uvedením Vašich
fakturačních údajů.
• Kurz je nutné uhradit nejpozději do 10-ti dnů od přihlášení.
• KC Jasoň nenese zodpovědnost za změnu pracovního, sociálního ani zdravotního
stavu v průběhu kurzu. Kurzovné nelze vrátit.
• Pokud z náhle vyvstalé situace nemůžete kurz navštěvovat, je možné lekce v kurzu
předat svému náhradníkovi. Ve výjimečných případech (vážné zdravotní problémy) je
možno dohodnout jiný způsob, a to po předložení zprávy od lékaře nebo dohodou s
lektorem.

Workshopy, kroužky a víkendové kurzy
Rezervace na workshopy ( kroužky, semináře nebo speciální dílny) je platná pouze
po zaplacení dané částky. Bez uhrazení Vám nemůžeme místo rezervovat. Pokud
přihlášení provádíte prostřednictvím online rezervačního systému, bude Vám
vygenerován Variabilní symbol, který prosím uvádějte tak, aby se Vaše platba
snadno spárovala. Platby v rezervačním systému se zasílají na účet:
4846218028/5500..
• Storno podmínky na kurzy, workshopy: 100% z celkové částky v případě zrušení v
době delší než 21 dní před akcí, 50% z celkové částky v případě zrušení v době
kratší než 21 dní před akcí Peníze nevracíme v případě zrušení 3 dny před
zahájením akce, možná dohoda s lektorem
Vstupenky
• Vstupenky se objednávají přes rezervační systém /viz.Platby/, ve výjimečných
případech hotově na místě.
• Vstupné není vázáno na číslo sedadla, tzn. výběr místa je libovolný, přímo na
místě.
• Po zaplacení částky Vám přijde potvrzení a vstupenka na email.
Zálohové faktury
Zálohové faktury je nutno splatit nejpozději v den splatnosti uvedeném na dané
faktuře.
• K zálohovým fakturám se vztahují tyto storno podmínky:
• 7 dní před zahájení pronájmu 100%
• 14 dní před zahájením pronájmu 70%
• 21 dní před zahájením pronájmu 50%
Po proběhnutí akce bude vystavena řádná faktura, která se již neplatí,
pokud byla vystavena a zaplacena faktura zálohová.
Soukromé lekce
Soukromé lekce se domlouvají vždy individuálně. Stornovat lze soukromou hodinu do
24 hodin. V případě zrušení méně jak 24 hodin bude účtována celá lekce.
Rezervací a nákupem lekce souhlasíte s výše uvedenými obchodními
podmínkami.

