
Podmínky účasti na vzdělávacím kurzu / semináři. 
 
 Rezervace kurzu (semináře) je platná po dobu 5ti dní od odeslání přihlášky. 
 Na základě potvrzujícího e-mailu je nutné, převést zálohu (1000,-Kč, nebo 50,-EUR u kurzů na 

Slovensku v případě rekvalifikačního kurzu) na uvedené číslo účtu. Jako variabilní symbol zákazník 
uvede svoje tel. číslo. 

 V případě semináře se převádí na uvedené číslo účtu celková částka za seminář.  
 Po připsání platby na účet budeme klienta kontaktovat e-mailem sdělením o připsání platby (na žádost 

klienta vystavíme fakturu). Po odeslání zálohy (platby) se přihláška na kurz stává závaznou. 
 Doplatek kurzovného je splatný nejpozději v den začátku kurzu buď hotově, nebo převodem na stejné 

číslo účtu jako záloha, se stejným variabilním symbolem. 
 Omluva z účasti na kurzu je možná e-mailem na jiri.kalina@yoda-institut.cz. Při omluvě do začátku 

kurzu je storno poplatek 1000,-Kč nebo 50,-EUR (v případě kurzů na Slovensku). Po nástupu na kurz 
(první den kurzu) je storno poplatek 100% kurzovného.  

 V případě semináře je po odeslání přihlášky storno poplatek 100 % ceny. 
 O případném zrušení kurzu je zákazník informován nejpozději týden před začátkem kurzu e-mailem. V 

tomto případě je složená záloha vrácena zpět klientovi, případně nabídnut jiný termín konání kurzu. 
 V případě rekvalifikačního kurzu cena zahrnuje: vstupy do fitness na praktickou část, výukový materiál, 

jeden termín závěrečné zkoušky, vystavení certifikátu v případě úspěšně splněné zkoušky. Cena 
nezahrnuje: případnou opravnou zkoušku (1000,-Kč), případný individuální termín závěrečné zkoušky 
(2000,-Kč), případný administrativní poplatek za zpracování žádosti úhrady kurzu přes úřad práce 
(2000,-Kč). 

 Minimální doba rekvalifikačního kurzu je 1 měsíc, maximální 6 měsíců od začátku kurzu. Nejzazším 
termínem pro absolvování závěrečné zkoušky je tedy 6 měsíců od nástupu na kurz. 

 Klient je před nástupem na kurz srozuměn se svým zdravotním stavem a odesláním přihlášky 
prohlašuje, že je schopen kurz bez problémů absolvovat. 

 Klient dále potvrzuje, že v případě úrazu či věcném poškození, které je způsobeno během výuky na 
kurzu, vzdělávací zařízení, ani lektor samotný nenese odpovědnost za škody způsobené na zdraví či 
majetku účastníků kurzu, ať už k nim došlo jakýmkoliv způsobem. 

 V průběhu kurzu je přísně zakázáno používání mobilních telefonů. Dále je zakázáno pořizovat 
jakýkoliv VIDEO nebo AUDIO záznam na jakékoliv elektronické zařízení. Při porušení této 
podmínky bude účastník z kurzu vyloučen okamžitě a to bez náhrady. Dále účastník kurzu bere 
na vědomí, že se vystavuje sankci za poškození vzdělávacího zařízení, která bude vymáhána 
soudní cestou. 

 Ve výuce je dále zakázána konzumace jakýchkoliv jídel, k tomuto účelu slouží přestávky. 
 V rámci zachování profesionality je dále každý z účastníků kurzu povinen dodržovat striktně vykání 

lektorovi. 
 Klient odesláním přihlášky souhlasí s případným pořízením fotografických, audio a video záznamů 

během výuky organizátorem a následným zveřejněním při propagaci programu vzdělávacího zařízení. 
 Student, který bude přistižen při podvodu nebo pokusu o podvod u zápočtových testů nebo závěrečné 

zkoušky může být z kurzu bez náhrady vyloučen. 
 Student, který vážným způsobem narušuje výuku nebo se dostaví na výuku pod vlivem alkoholu, 

omamných nebo psychotropních látek bude z kurzu vyloučen okamžitě. 
 S osobními daty v přihlášce bude nakládáno v souladu se zákonem č.101-2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů. Osobní údaje budou použity výhradně pro interní potřebu vzdělávacího zařízení. 
 Odesláním přihlášky se student zavazuje nepředat, neposkytnout třetí osobě ani jinak 

nezveřejňovat učební materiály získané na kurzu či semináři (skripta, prezentace atd., a to ani 
jejich části). V opačném případě bere účastník na vědomí, že se vystavuje sankci za poškození 
vzdělávacího zařízení a jeho know-how ve výši minimálně 160000 Kč. 

 Při nedodržení výše zmíněných podmínek může být student z kurzu bez náhrady vyloučen. 
 
Datum:     Jméno účastníka kurzu: ................................. 
            
             Podpis: ................................. 


