Smluvní podmínky Therapy Centre pro kurz Terapie pohybem
Eva Martincová, IČ: 87345889, Na Výsluní 3309/11, Praha 10, 100 00
1. Platnost podmínek
1.1. Smluvní podmínky se vztahují na všechny klienty Therapy Centre (dále jen „centrum“)
účastnící se kurzu Terapie pohybem (dále jen „terapie pohybem“). Platí pro celou délku trvání
kurzu.
2. Přihlášení klienta
2.1 Klient je přihlášen na kurz Terapie pohybem po vyplnění a odeslání přihlašovacího
formuláře k terapiím pohybem na internetových stránkách centra (www.therapy-centre.eu).
Centrum přihlášku písemně potvrdí.
3. Platební podmínky
3.1 Celková cena terapií pohybem je stanovena dle ceníku uvedeného na internetových
stránkách centra a platného k datu přihlášení (http://www.therapy-centre.eu/cenik/).
3.2 Celý kurz je nutné uhradit před začátkem kurzu. Centrum klientovi vystaví fakturu, kterou se
klient zavazuje dle fakturačních údajů uhradit řádně do její splatnosti.
3.3. Pokud již kurz začal, je možné po individuální písemné dohodě kurzovné uhradit hotově na
první hodině. Klientovi bude vystaven doklad o zaplacení hotově.

4. Storno podmínky
4.1 V případě zrušení terapií pohybem ze strany klienta platí následující:
4.1.1 pokud budou terapie pohybem klientem stornovány více než 30 kalendářních dnů
před nástupem na terapie pohybem, nejsou účtovány žádné storno poplatky,
4.1.2 pokud budou terapie pohybem klientem stornovány méně než 30 kalendářních dnů
před první hodinou, bude mu účtován storno poplatek ve výši 25 % z celkové ceny kurzu,
4.1.3 pokud budou terapie pohybem klientem stornovány méně než 7 dnů před první
hodinou, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny terapií pohybem.
Do rozhodné doby se nepočítá první den terapií pohybem, lhůta začíná běžet jeden den před 1.
přihlášenou hodinou.
4.2 V případě zrušení terapií pohybem nebo její části ze strany centra platí následující:
4.2.1 Pokud budou terapie pohybem klientovi stornovány před začátkem 1. lekce,
nenáleží klientovi žádná finanční částka za jejich zrušení, pokud však již klient absolvoval
lekci(e) a nebude již pokračovat v náhradních lekcích v centru, náleží klientovi poměrná
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částka za zbývající nevyužité lekce. V tomto případě se centrum zavazuje klientovi vrátit
poměrnou část kurzovného do 14 kalendářních dní na účet příjemce nebo hotově.
O plném nebo částečném stornování kurzu Terapie pohybem je centrum povinno klienta
informovat minimálně jeden den předem, a to písemnou formou pomocí emailu.
5. Kurz Terapie pohybem
5.1 Centrum se zavazuje respektovat zdravotní omezení klienta během cvičení, na které klient
upozornil.
5.2 Centrum si vyhrazuje právo terapie neposkytnout nebo terapie pohybem klienta ukončit,
v následujících případech:
5.2.1 klient zamlčí případné infekční onemocnění,
5.2.2 klient na úvodní lekci nesdělil důležité informace týkající se jeho zdravotního stavu
nebo uvedl informace nepravdivé.
5.3 Centrum si vyhrazuje právo terapie pohybem klienta ukončit, pokud klient v průběhu kurzu
onemocní a není schopen v kurzu pokračovat. V tomto případně je nutná písemná omluva
k rukám vedoucí terapeutky Evy Martincové, a to emailem na eva@therapy-centre.eu nebo sms
na 602 296 495, a to minimálně 24 hodin před lekcí.
Pokud dojde k omluvě v den konání lekce, považuje se tato za absolvovanou.
5.4 Kurz Terapie pohybem trvá celkem 12 týdnů dle vypsaných termínů. Během těchto 12 týdnů
klient absolvuje celkem 10 lekcí, zbývající dva termíny jsou termíny náhradními pro řádně
omluvené absence.
6. Ochrana osobních údajů
6.1 Informace v rozsahu jméno, příjmení, email, telefon klienta, které klient centru poskytuje,
jsou důvěrné a centrum se zavazuje s nimi takto nakládat a neposkytovat třetím osobám. Tyto
informace slouží pouze k administraci účasti na kurzu Terapie pohybem.
7.2 Klient bude seznámen s detailní ochrannou osobních údajů při první lekci..

V Praze dne 7. září 2018
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