
 

 

Tel./Fax  +420 257 312 231 • Mobil  +420 602 603 603 
info@mypilates.cz • www.mypilates.cz 
myPilates Academy, s.r.o. – Holečkova 332/5, CZ 150 00 Praha 5 

Bank. spojení: 184586594/0300 • IČ: 27068081 • DIČ: CZ27068081 

Storno podmínky 

Přihláška do programů má charakter kupní smlouvy. Přihláška a její zrušení jsou pro vnitřní 
potřebu My Pilates s. r. o. účetním dokladem ve smyslu § 11 zákona 563/91 Sb. Účastník 
stvrzuje odesláním přihlášky přes internet souhlas s výší a způsobem platby a všeobecnými 
podmínkami pro zrušení vzdělávací akce My Pilates s.r.o. S osobními daty v přihlášce bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

1. Předregistrace na program – přihláška 

Na Vámi vybraný vzdělávací program se přihlásíte vyplněním a odesláním rezervačního 
formuláře dané akce z našich internetových stránek. 

2. Po přihlášení od nás obdržíte e-mail s termíny vzdělávacího programu a údaji o platbě 
k uhrazení kurzovného. 

3. Možnosti platby 

Převodem či vkladem na účet ČSOB, a. s., číslo účtu 184586594/0300 s Vaším jménem 
a heslem „kurz“ v poznámce nebo hotově ve studiu My Pilates, Ostrovského 253, 150 00, 
Praha 5. 

4. Po zaplacení Vám bude zaslán email s potvrzením o přijetí platby. Faktura bude k převzetí 
ve studiu v době konání kurzu nebo na vyžádání zaslána emailem. 

5. Místo na daném programu Vám bude závazně rezervováno až v momentě připsání úhrady 
na účet společnosti (nikoli jen zasláním „Přihlášky“). 

6. V případě plné obsazenosti se platba na základě Vaší písemné žádosti převádí bezplatně 
na jinou Vámi vybranou akci nebo se na základě Vaší písemné žádosti vrací převodem 
na účet.  

7. Při změně podmínek organizátorem (místo, datum), popř. zrušení akce se platby vracejí 
na základě písemné žádosti převodem na účet. 

8. Při obsazení programu můžete být zařazeni do registru náhradníků na tento program podle 
data doručení Vaší platby. 

9. Stornování účasti (vždy jen na základě písemné formy) 

V případě požadování vrácení platby Vám bude účtován storno poplatek: 

100 Kč storno více než 28 dnů před začátkem akce 

200 Kč storno 28 až 15 dnů před začátkem akce 

50% z ceny storno 14 až 8 dnů před začátkem akce 

100% z ceny storno méně než 7 dnů před začátkem akce 

0% z ceny pokud za sebe zajistíte náhradu 

 


