
Podmínky účasti, platební podmínky a souhlas se zpracováním osobních údajů  

1.    Přihlašování a platba:  

Přihláška/objednávka na akci (kurz, koučování, poradenství, terapie…) se podává skrze online 

formulář umístěný na www.synergea.cz  

1.1. Přihláška/objednávka je platná po zaplacení kurzovného v plné výši předem. Platba se provádí 

převodem na účet. Číslo účtu, výši platby a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online 

přihlášky. Je-li u konkrétní akce uvedeno „Platba na místě“, probíhá platba v místě konání akce v 

hotovosti před začátkem akce. 

1.2. Před vstupem na akci je nutné mít zaplacené celé kurzovné v jeho plné výši, a to i v případě 

vašeho pozdního příchodu. Není možné účastnit se pouze vybrané části semináře.  

2.    Storno podmínky:  

2.1.    Odhlásíte-li se více než 14 dnů před začátkem akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i 

nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), bude Vám účtován administrativní 

poplatek ve výši 200 Kč a zbývající část předem zaplacené platby (po odečtení administrativního 

poplatku) bude vrácena zpět na Váš účet.  

Odhlásíte-li se 14 a méně dnů před začátkem akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i 

nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), účtujeme poplatek ve výši 50% z celkové 

ceny a a zbývající část předem zaplacené platby (po odečtení poplatku ve výši 50%) bude vrácena 

zpět na Váš účet.  

Odhlásíte-li se v době  7 a méně dnů před začátkem akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i 

nečekaných důvodů ( např. nemoc nebo rodinné záležitosti), celá Vaše platba je nevratná a nelze ji 

převést na jinou akci/termín.  

Náhradníka za sebe můžete poslat v případě, dáte-li nám o tom vědět nejpozději 1 den před 

začátkem akce.  

3.    Zdravotní stav a odpovědnost  

3.1. Zdravotní stav:  

Akce není náhražkou za lékařskou péči. Akce jsou určeny pro psychicky zdravé a fyzicky způsobilé 

jedince. Účastník stvrzuje, že je psychicky zdráv a fyzicky způsobilý pro účast na akci, neužívá 

psychofarmaka a nemá infekční onemocnění.  

3.2. Zákaz drog a omamných látek:  

Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude 

užívat v průběhu semináře.  

3.3. Zodpovědnost:  

Účast na akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá 

plnou odpovědnost. Pokyny lektora/kouče/realizátora akce 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. Realizátor akce nenese zodpovědnost za 

fyzické či psychické újmy a materiální škody (např. ztráty hmotných věcí či cenností), které se mohou 

účastníkovi v průběhu akce přihodit. 

3.4. Přerušení účasti:  

Účastník může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za seminář se 

nevrací.  Právem lektora/kouče/realizátora akce je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V 

tomto případě bude poplatek za akci navrácen.  

4.    Souhlas se zpracováním osobních údajů:  

4.1.    Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním 

formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých 

osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Mgr. Ireny Pilařové, IČ 

71094750, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou 

použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím 

4.2.    Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli 

odvolán a to pouze písemnou formou (e-mail) s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů 

z databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. 

Odesláním přihlášky souhlasím s výše uvedenými podmínkami. 

 

 


