Před přihlášením na jednotlivé kurzy se, prosím, seznamte s Všeobecnými podmínkami pro účast
na kurzech v Těhotenském centru NATAL. Přihlášením na kurz souhlasíte s těmito
podmínkami

Na jednotlivé kurzy se hlásí účastník přes elektronický formulář, který si otevře
rozkliknutím křížku u termínu kurzu, o který má zájem a vyplní potřebné údaje.
Pořadatel po přihlášení potvrdí účastníkovi registraci do kurzu a vyrozumí ho emailem a poskytne mu organizační informace, týkajících se zvoleného kurzu.
Kurz je pořádán při naplnění kapacity, jestliže je málo zájemců, vyhrazuje si pořadatel
právo na zrušení kurzu či změnu termínu pořádání kurzu.
Přihlášení do kurzů je závazné, objednávky se uzavírají týden před datem pořádání,
není možné účast na kurzu na poslední chvíli rušit – bylo by ohroženo pořádání kurzu
pro ostatní účastníky. Pokud dojde ke zrušení kurzu tři dny a méně před termínem
konání, budeme si účtovat poplatek 50 % základního kurzovného, které Vám šleme
fakturou jako „ Penále za zrušení kurzu“.
Při kurzu z více lekcí – cvičení pro těhotné, je nutné navštěvovat cvičení dle určených
termínů, pokud nepřijdete na cvičení – lekce Vám propadá. Nemoc je 1-2 x omluvena,
na ostatní důvody není brán zřetel. Při neúčasti na více hodinách je Vaše účast
stornována bez náhrady a na Vaše místo bude přijata další účastnice, která bude
cvičení navštěvovat pravidelně. Naše prostory jsou malé a nemůžeme blokovat
nevyužívané místo.
Pokud nemůžete ve cvičení pokračovat pro změněný zdravotní stav a přinesete
potvrzení a originální pokladní doklad za kurz, bude Vám nevyčerpaná částka
vrácena. Proto si doklad pečlivě uschovejte! Pokud jste uplatnila příspěvek u ZP,
částka se nevrací.
Ceny kurzů jsou v ceníku, slevy jsou rovněž vyznačeny tam, aktualizace proběhla
1.1.2020.
Kurzovné je hrazeno přímo na 1. lekci kurzu na stvrzenku, kterou můžete předložit i
Vaší zdravotní pojišťovně, většina ZP budoucím maminkám přispívá na cvičení,
některé na předporodní přípravu.
V centru jsou pořádány i kurzy jiného subjektu – p. E. Rozinkové - např. jóga pro
těhotné, které není možno finančně kombinovat s našimi kurzy, každý podnikatel má
jiné IČO.
Na některé kurzy nám sponzoři věnují své výrobky a vyžadují fotodokumentaci o
předání výrobků budoucím maminkám. Vyhrazujeme si právo takovou
fotodokumentaci pořídit a předat sponzorovi (fotky z pořádaného kurzu s výrobky).
O pořízení fotografií si od Vás vyžádáme písemný souhlas.
Na většině kurzů obdržíte i tištěné informace. Jsou určené POUZE Vám, kopírování a
množení těchto materiálů je zakázané. (Informace jsou soukromým vlastnictvím
centra, při jejich tvorbě byly využity osobní zkušenosti z odborné praxe a vědomosti
nabyté absolvováním finančně náročných kurzů, seminářů a stáží. Proto si na ně
vyhrazujeme osobní právo.)
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