Účastnická dohoda
Pro vytvoření bezpečného prostředí pro všechny účastníky kurzu a určení pravidel při
platbě a změnách, jsou stanoveny následující:
Podmínky účasti:
1. Účast na kurzu je možná pouze pro zletilé a svéprávné osoby.
2. Každý účastník po celou dobu nese sám za sebe a své jednání plnou
zodpovědnost, a to včetně jednání vůči dalším osobám v místě kurzu.
3. Každé akce a jednotlivého cvičení se všichni účastní zcela dobrovolně na základě
svého svobodného rozhodnutí. Účastník má právo se cvičení neúčastnit a zároveň
také povinnost o tom předem informovat lektory.
4. Účastníci i organizátoři a lektoři se zavazují nesdělovat osobní údaje ani další
důvěrné informace, které získají v rámci kurzu, třetím osobám.
5. Účastníci se zavazují zdržet se pořizování jakýchkoliv obrazových a zvukových
nahrávek z kurzu bez výslovného souhlasu lektorů a také nahrávaných/focených
osob.
6. Účastník, který má v úmyslu napsat nebo jinak publikovat dění na kurzu, se
zaručuje, že toto vykoná pouze s písemným souhlasem organizátorů.
7. Tento kurz nezastupuje psychoterapeutickou či jinou lékařskou péči.
8. Z důvodu možné fyzické či psychické náročnosti některých cvičení, je účastník
povinen oznámit lektorům, zda měl nebo má závažná fyzická či psychická
onemocnění a také zda užívá nebo v nedávné době užíval psychotropní látky nebo
psychofarmaka. Lektoři se zavazují zachovat mlčenlivost o těchto sdělených
skutečnostech.
9. Účastník se zavazuje informovat organizátora a lektory, pokud se jeho zdravotní
stav během kurzu zhorší nebo jinak změní negativním směrem.
10. Účast na kurzu není přípustná pro osoby s infekční chorobou. Účastník se
zavazuje respektovat obecná zdravotní a hygienická pravidla a také organizační
pravidla stanovená organizátorem a lektory.
11. V případě zranění či onemocnění během kurzu si hradí každý účastník sám
finanční náklady nutné na lékařské ošetření a péči.
12. Účastník sám odpovídá za své osobní věci a cennosti.
13. Organizátoři ani lektoři neodpovídají účastníkovi za případné zranění, ztráty nebo
škody.
14. Účastníci se zavazují zdržet se nadměrného požívání alkoholu, nelegalizovaných
drog a omamných látek a také poškozování vybavení prostoru pro konání kurzu.

Platební a storno podmínky:





přihláška na akci je platná po zaplacení zálohy 1.000 Kč na účet
č. 1102408060/3030
celková cena za kurz je 2.900 Kč za osobu a je splatná nejpozději první den konání
kurzu. Cena pro společně přihlášenou dvojici muž-žena je 4.900 Kč. Ceny zahrnují
lektorné a pronájem sálu. Nezahrnují stravu a ubytování.





V případě, že účastník potřebuje tlumočení z češtiny do angličtiny, je celková cena
navýšena o 50 Euro.
Při odhlášení se z akce po zaplacení zálohy tato propadá. Je možno ji po dohodě s
organizátory převést na jiného účastníka (stejného pohlaví).
Rozhodne-li se účastník ukončit účast na kurzu, zaplacená částka mu nebude
vrácena.

Účastník odesláním přihlášky výslovně souhlasí s výše uvedenými Podmínkami účasti a
Platebními a storno podmínkami.

Ochrana osobních údajů:
Organizátoři i lektoři zajišťují ochranu získaných osobních údajů každého účastníka v
souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Účastník souhlasí se
zpracováním svých osobních údajů organizátorem, případně subjekty, které poskytují
služby Organizátorovi potřebné pro výkon jeho činnosti. Organizátor je neposkytne žádné
další straně, pokud to nestanoví zákon. Každý účastník má právo požádat Organizátora o
vyřazení svých osobních údajů ze zpracování po ukončení kurzu. Účastníci souhlasí se
zasíláním organizačních a obchodních sdělení Organizátorem.

