Smluvní podmínky na seminářích Rudolfa Orsága
Objednávka a platba
Vaše rezervace je platná přihlášením skrze rezervační formulář a zaplacením platby za
seminář na č.ú.: 670100-2203826135/6210, variabilní symbol je datum konání semináře
ve formátu DDMM, např. 23. září = 2309
Zasláním platby vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami. V případě, že
neobdržíme Vaši platbu do 7 dnů od přihlášení, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit a místo
na semináři poskytnout dalším zájemcům.
Požadujete-li vystavit fakturu, informujte nás emailem nejpozději týden před zahájením
akce a poskytněte nám Vaše fakturační údaje.

Storno
Při zrušení účasti více jak týden před konáním semináře vracíme 50 procent vaší platby,
nebo převedeme vaši platbu na jiný termín. Při zrušení účasti méně jak 7 dní před konáním
semináře je potřeba sehnat za sebe náhradníka, nebo vaše platba propadá.

Zdravotní stav
Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Nabízené semináře jsou
formou osobního rozvoje a spirituální terapie a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za
hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři jsou vyloučeny. S tímto
omezením v ručení lektora a organizátorů jsem srozuměn(a).
V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště
psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením semináře informovat
lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o
možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie,
astma, těhotenství, apod.). Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné
infekční onemocnění, nebo jakékoliv onemocnění, které by vystavilo zdravotním rizikům
ostatní účastníky semináře. Tímto účastník semináře prohlašuje, že s přihlédnutím ke všem
okolnostem je schopen (schopna) za své jednání převzít v plné míře zodpovědnost a je plně
způsobilý(á) k právním úkonům a není známa jakákoliv skutečnost, která by bránila učinit
výše uvedená prohlášení.

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, včetně konzumace alkoholu.

Přerušení účasti & pravidla na semináři
Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za
seminář se nevrací. Právem lektora (uzná-li to za vhodné) je ukončit účastníkovu účast
nebo ho nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. Dále účastník bere na vědomí, že
lektor je na základě vlastního uvážení oprávněn ukončit jeho účast na semináři. V takovém
případě bude platba za seminář navrácena.
Účastník se zavazuje nepořizovat na semináři žádný vlastní zvukový či obrazový záznam
bez výslovného souhlasu lektora. Současně účastník zachovává důvěrné, citlivé & osobní
informace týkající se dalších účastníků semináře a nesděluje je mimo seminář. Lektor dává

na konstelačních seminářích prostor pro konstelační zakázku všem zúčastněným, v
odůvodněných případech (zdravotní, psychické, behaviorální, aj.) však může odmítnout
účastníkovi postavení vlastní konstelační zakázky, tzn. vlastní konstelace během
skupinového semináře nemůže být nárokována.

Souhlas se zpracováním údajů v souladu s GDPR
Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých mojí osobou v
souladu s GDPR. Více informací o tom, jak jsou vaše údaje zpracovávány najdete na tomto
odkazu: www.rudolforsag.cz/gdpr/

