
SMLUVNÍ PODMÍNKY 

Platí pro seminář Hormonální jógové terapie, kurzy, workshopy, pobyty nebo lekce. 

 

Přihlašování a platba 

1. Přihláška k účasti na kurzu, semináři, workshopu, školení i pobytu (dále jen akci) se 

podává formou online formuláře umístěného na webových stránkách www.sunlight-

yoga.cz. Přihláška na pravidelné lekce se realizuje pomocí rezervačního systému 

umístěného také na webových stánkách www.sunlight-yoga.cz. 

2. Vyplněním a odesláním online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa na akci. 

3. Přihlášku závazně potvrdíte zaplacením částky na náš účet nejpozději do 10 pracovních 

dní od zaslání přihlášky. Číslo účtu a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění 

online přihlášky. 

4. Bez zaplacené zálohy je přihláška vedena pouze jako evidenční a přednost budou mít 

klienti, kteří ji uhradili. 

5. Akce Sunlight Yogy (což jsou semináře Hormonální jógové terapie, kuzry, workshopy, 

víkendové pobyty) nelze hradit žádnými benefity, žádnými poukázkami ani platit přes 

kartu Multisport. Akce je možné uhradit z prostředků FKSP zaměstnavatele. 

 

 

Storno podmínky 

 

Storno podmínky seminářů Hormonální jógové terapie, kurzů a workshopů 

 

1. Při zrušení rezervace do 5 kalendářních dnů (včetně) před začátkem akce vracíme zpět 

plnou výši přijaté platby (den konání akce je den 0). Částka může být také převedena na 

jiný termín či kurz. Na akci lze poslat za sebe náhradníka. 

2. Při zrušení rezervace v době kratší než 4 kalendářní dny před začátkem akce, v den 

začátku akce, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení 

kurzovného odpadá. Na akci lze poslat za sebe náhradníka. 

3. V případě, že máme na akci náhradníka my, a ten se akce zúčastní, můžeme vrátit celou 

částku. 

4. V případě zrušení semináře z důvodů na straně lektorky nebo nízkého počtu přihlášených, 

bude dle volby účastníka nabídnut náhradní termín konání semináře nebo vrácena částka 

zaplacená za seminář. 

 

 

Storno podmínky víkendových pobytů 

1. Při zrušení rezervace do 30 kalendářních dnů (včetně) před začátkem víkendového pobytu 

vracíme zpět plnou výši přijaté platby. 
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2. Při zrušení rezervace v době do 20 kalendářních dnů (včetně) před začátkem víkendového 

pobytu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo 

rodinné záležitosti) činí storno poplatek 40% z ceny pobytu. Na akci lze poslat za sebe 

náhradníka. 

3. Při zrušení rezervace v době do 7 kalendářních dnů (včetně) před začátkem víkendového 

pobytu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo 

rodinné záležitosti) činí storno poplatek 70% z ceny pobytu. Na akci lze poslat za sebe 

náhradníka. 

4. Při zrušení rezervace v době kratší než 7 kalendářních dnů před začátkem víkendového 

pobytu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo 

rodinné záležitosti), je celá částka nevratná a nepřevoditelná. Na akci lze poslat za sebe 

náhradníka. 

5. V případě, že máme na pobyt náhradníka my, a ten se akce zúčastní, můžeme vrátit celou 

částku. 

 

Zdravotní stav a odpovědnost 

1. Akce nebo lekce nejsou náhražkou za lékařskou péči. V případě, že účastník v současné 

době podstupuje jakýkoliv druh léčby nebo má jakékoliv zdravotní komplikace, zavazuje 

se před zahájením akce nebo lekce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru 

obtíží. Účastník také stvrzuje, že neužívá žádná psychofarmaka a nemá závažné infekční 

onemocnění. 

2. Účast na akci nebo lekci 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. 

3. Účastník může kdykoliv akci nebo lekci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že 

poplatek se nevrací. Právem lektora (uzná-li to za vhodné) je ukončit účastníkovu účast 

nebo ho nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. V tomto případě bude poplatek za 

seminář nebo lekci navrácen. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a GDPR 
 

1. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění 

smluvní povinnosti poskytnutím služby, účastník akce nebo pravidelných lekcí výslovně 

prohlašuje, že odesláním formuláře přihlášky nebo registrací v rezervačním systému spolu 

s údaji v něm uvedenými (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo a emailová adresa 

účastníka) souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která 

je ve vlastnictví Sunlight Yoga, které je provozováno na základě živnostenského 



oprávnění Martiny Sedlákové, se sídlem Jiráskova 11, Bruntál, 792 01, IČO:06360769, s 

tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze pro účely 

předávání dalších informací k pořádaným akcím. 

2. Během semináře Hormonální jógové terapie bude účastníkům poskytnut dotazník. 

V dotazníku se uvádí věk a údaje o zdravotním stavu (dále také jen „věk a citlivé údaje“). 

Tyto informace jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě 

svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu uděleného 

účastníkem v dotazníku za účelem vedení celého semináře tak, aby nedošlo k jakýmkoli 

zdravotním komplikacím na straně účastníka. 

3. Účastník bere na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může 

být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail: info@sunlight-yoga.cz) s tím, 

že následně dojde k vymazání všech jeho údajů z databáze. 

4. Účastník má právo na přístup k osobním údajům. Jde o právo na potvrzení, zda 

zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a 

informacím o jejich zpracování. 

5. Účastník má také právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud se domníváte, že 

dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat 

stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních 

údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz   

 

Smluvní podmínky jsou platné v tomto znění od 25. 5. 2018. 

 


