
 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY SPORTOVNÍCH KURZŮ 
Aerobik Studia Orel Dobříš (dále jen ASOD) školní rok 2021/2022 

 
1. Platba kurzovného dle ceníku na školní rok 2021/2022 je splatná při zápisu na recepci ASOD 

v hotovosti nebo převodem na účet. Platební údaje obdržíte u zápisu na vyžádání. V případě 
volného místa v kurzu je první zkušební lekce zdarma. Děti, které nebudou mít při druhé 
navštívené lekci příslušného kurzu zaplaceno, se nebudou moci příslušného kurzu dále účastnit. 
Aktuální ceník dětských kurzů je k dispozici na internetových stránkách a na vývěskách u recepce 
ASOD. 

2. Zakoupením kurzu účastník potvrzuje, že se seznámil s provozním řádem ASOD a s těmito 
obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. 

3. Po zaplacení kurzu obdrží účastník permanentku, kterou se před každou lekcí prokáže na recepci.  

4. Za již jednou zaplacený kurz se peníze zpět nevracejí. Kurz lze případně bezplatně převést na jinou 
osobu nebo na jiný typ kurzu, je-li volný. 

5. Kurz lze přerušit či převést do dalšího období (pololetí) pouze ze závažných zdravotních důvodů, 
nebo při změně bydliště. Při dlouhodobé nemoci (čtyři týdny a déle bez přerušení) má dítě nárok 
na vrácení 50% z nevyužité částky). Tyto skutečnosti je nutné doložit lékařskou zprávou, nebo 
potvrzením o změně bydliště.  

6. V případě předčasného zrušení kurzů zásahem vyšší moci, my jako provozovatel, nemáme vůči 
účastníkovi žádné závazky a povinnosti. Účastník ztrácí nárok na vrácení ceny za kurzovné. Za vyšší 
moc se považují války, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. 

7. Lekce, které účastník z vlastních důvodů nevyužije, nebudou následně nahrazeny. Pouze u kurzu 
Cvičení s batolátky je možné využít náhradu ve formě volného vstupu na cvičební lekce konané ve 
studiu ASOD bez možnosti rezervace. Volný vstup dle předchozí věty je možné využít pouze 
v případě včasné omluvy (omluvou se má na mysli- omluva formou SMS lektorce a to nejpozději 
večer před lekcí). Možnost využití volného vstupu na lekci pořádanou v ASOD je možná nejpozději 
do konce trvání zaplaceného kurzu.  

8. Lekce se nekonají o státních svátcích a celostátních prázdninách. Veškeré informace ohledně 
organizace školního roku, kurzů, vystoupení a jiné budou k dispozici vždy na internetových 
stránkách a na nástěnkách u recepce.  

9.  Pozdější přihlášení účastníka do kurzu je většinou možné dle obsazenosti kurzu. V tomto případě 
je uplatňováno snížení ceny kurzu podle níže uvedeného vzorce. 1. pololetí: měsíc nástupu - září 
100% - říjen 100% - listopad 80% - prosinec 60% - leden 30% 2. Pololetí: únor - 100% březen - 100% 
duben - 80% květen - 60% červen - 30%. 

10.  Všichni účastníci kurzů ASOD jsou zároveň registrováni jako členové zastřešující tělovýchovné 
organizace Orel (při žádostech o granty a dotace je třeba prokázat členskou základnu) a v rámci 
členství mají uzavřenou úrazovou pojistku. Doporučení – dle všeobecných pojistných podmínek 
pojišťoven nemůže klub sjednat/uzavřít takové pojištění ve prospěch dítěte jako např. školy. Bylo 
nám sděleno, že úrazové pojištění dětí pro cvičení a trénování v rámci sportovních kurzů/oddílů je 
záležitostí rodičů a jejich rozhodnutí, zda dítěti úrazovou pojistku sjednají či nikoli 

11.  Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2021 

 

Provozovatel: Orel jednota Dobříš, 28. října 451, 26301 Dobříš 

 



 

 

 


