
Provozní řád pro skupinové lekce s Kirsten 

zodp. osoba Kirsten, Ičo: 05468035, Ve Frýdku-Místku dne 10.5.2020 

 

Návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. 

Uhrazením kurzovného je vyjádřen plný souhlas s provozním řádem a s prohlášením GDPR.  

 

TVOJE ZDRAVÍ  

1. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav.  

2. Máš-li pochybnosti, jestli je pro Tebe cvičení vhodné, zeptej se svého lékaře. Instruktorka nenese 

žádnou zodpovědnost za Tvůj zdravotní stav. Pokud máš zdravotní problém, řekni instruktorovi o 

všem, co by Tě mohlo při pohybu omezovat.  

3. V případě nachlazení a infekčních, virových onemocnění (Covid-19, angína, chřipka apod.) je 

zakázáno do uzdravení chodit na lekce, a to i v případě, že sám nemocný nejsi, ale byl jsi ve styku s 

nakaženou osobou, a to bez nároku na vrácení kurzovného a poskytnutí náhrady lekcí.  

4. V případě, otěhotnění jsi povinná kurz okamžitě ukončit bez nároku na vrácení kurzovného a 

poskytnutí náhrady lekcí.  

5. V rámci tvého kurzu máš nárok na nahrazování propadlých lekcí. Nahrazování lekcí můžeš 

využít na jakékoliv jiné skupinové lekci, a to po dobu než skončí Tvůj aktuální kurz. Propadlé 

lekce po ukončení aktuálního kurzu nelze vynahradit, zdravotní omezení nejsou výjimkou. Kurz 

můžeš přepsat na jinou osobu. Lektorka nenese zodpovědnost za hledání náhradníka.   

 

KURZOVNÉ, STORNO PODMÍNKY, VYŠŠÍ MOC  

 

1. Faktura pro pojišťovnu bude vždy vystavena na vyžádání.  

2. Pokud dojde ke zrušení/omezení provozování skupinových lekcí z důvodu vyšší moci (např. 

živelná pohroma, mimořádný stav, pandemie apod.), fyzická náhrada po ukončení např. nouzového 

stavu, lockdownu se neposkytuje a kurzovné je i v tomto případě bez výjimky nevratné.  

3. V případě, že z důvodu nařízení vyšší moci bude zakázáno nebo nějakým způsobem omezeno 

(cvičení v rouškách, rozestupy, omezený počet lidí apod.) provozovat lekce fyzicky, skupinové 

lekce se automaticky mění na online lekce, které budou probíhat na uzavřené Facebookové skupině 

či Zoomu dle běžného rozvrhu.  

4. Návštěvník lekce je plně zodpovědný za případné porušení vládních nařízení či nařízení 

Ministerstva zdravotnictví v případě, že nebude mít odpovídající test nebo jiný doklad, který ho 

bude dle aktuálních nařízení opravňovat k návštěvě lekce. V takovém případě na sebe plně přebírá 

případné pokuty a zavazuje se je uhradit v plné výši. 

5. Kurzovné je bez výjimky ve všech případech nevratné.  

 

PROHLÁŠENÍ GDPR /Souhlas se zpracováním osobních údajů/  

1. Úhradou kurzovného je vyjádřen souhlas s GDPR (jméno a příjmení, email) sdělené Kirsten za 

účelem zasílání potvrzení, a informací o službách. Souhlas se uděluje na dobu 5 let a máte právo 

tento souhlas kdykoliv odvolat e-mailovou zprávou na adresu skirsten@seznam.cz  

 


