
Přihláška na Fitness víkend vol.3  

IČO: 08765227, tel.774 372 327  

  

Termín pobytu: 13-15.5. 2022  

Kde: Sport Hotel na Dolní Moravě  

  

Jméno a Příjmení:   

Datum narození:  

Adresa:  

Kontaktní údaje:   

  

Platební údaje:  

Částka: 4 600 Kč  

Číslo účtu: 1045251000/2700  

Do zprávy pro příjemce: Vaše jméno a příjmení  

Záloha: 1000 Kč do února  

Doplatek: 3 600 Kč  

  

Základní informace:  

Strava: polopenze  

Neomezený vstup do wellness (vířivka, bazén) cvičební lekce   

V ceně není zahrnuto: doprava a obědy, případné vstupy na výlety  

  

Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné závazné přihlášky. 
Dodavatel má povinnost potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka 
(přihláška) považována za přijatou.  



Odevzdáním přihlášky dávám souhlas se zpracováním a shromažďováním, uchováním 
osobních údajů a sdělení informací dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a 
pořizováním a případným zveřejněním fotografií pořízených na akcích.  

Tyto fotografie mohou být následně zveřejněny na webových stránkách, nebo v 
propagačních materiálech či sociálních sítích pro účely souvisejících se sportovním studiem a 
její reklamou. Dále pak pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro 
činění jiných marketingových aktivit. Tento Váš souhlas o zpracování údajů můžete kdykoliv 
odvolat. Účastník zaplacením poplatku za pobyt a podpisem na přihlášce, vyjadřuje souhlas s 
výše uvedeným prohlášením.  

Dále pak: Účastník pobytu pod vedením trenérky/ lektorky prohlašuje, že si je vědom svého 
zdravotního stavu a že se účastní na Fitness víkendu na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. 
Účastník byl poučen o tom, že cvičení je určeno pro zdravé osoby, kteří nemají žádnou 
zdravotní komplikaci, nebo jiné omezení. Intenzitu cvičení na lekci si každý účastník 
přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Účastník bude 
respektovat veškerá upozornění a doporučení instruktora během pobytu a bude se jimi řídit. 
Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je 
účastník povinný konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho doporučení. 
Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během 
lekce, nebo po ní. V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace, nebude účastník po 
instruktorovi požadovat žádné náhrady.  

Storno podmínky:  

V případě zrušení pobytu 29 -15 dní před termínem příjezdu účtujeme storno 60% ze 
zaplacené zálohy.  

14 - 8 dní před termínem příjezdu 100% ze zaplacené zálohy.  

7 - 0 dní před termínem příjezdu 100% z celkové ceny pobytu.  

V případě, že si najdete za sebe na pobyt náhradu se storno poplatek neúčtuje.   

V případě zrušení termínu provozovatelem ze zdravotních důvodů apod. se vrací celá 
zaplacená částka za pobyt.   

V případě pandemie a dalších různých komplikací, další vlna covidu, kterou vyhlásí a nakáže 
vláda ČR a nebudeme moci v daný termín odjet, se částka z pobytu buďto vrátí nebo se 
nahradí jiným termínem. Pokud by hotel neměl žádné místo na náhradní termín, poté by se 
peníze, dle provozovatele vracely.   

Seznámil(a) jsem se s všeobecnými podmínkami včetně platebních podmínek a souhlasím s 
nimi.  

  



V …………….. Dne……….                           ……………………………….  

                podpis  

  


