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tel: 734 692 474, info@plavani-rosnicka.cz
Majdalenky 10, 638 00 Brno – Lesná
www.plavani-rosnicka.cz

POUČENÍ O NEMOŽNOSTI ODSTOUPIT OD SMLOUVY, STORNO PODMÍNKY
I přes to, že umožňujeme uzavřít smlouvu o absolvování kurzu i prostředky komunikace na dálku, v souladu s
ustanovením § 1837 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, účastníku – fyzické
osobě (spotřebiteli) nevzniká právo od smlouvy odstoupit.
Nenastoupí-li dítě (účastník) do kurzu nejpozději do 3. lekce kurzu bez řádné omluvy, bude z kurzu vyřazeno. To
znamená smlouva o účasti v plaveckém kurzu automaticky zaniká (dítě se nebude moci účastnit žádné následující lekce
kurzu). Zánikem smlouvy není dotčen nárok Plavecké školy Rosnička na úhradu poměrné části kurzovného za dobu do
zániku smlouvy, tj. ze 3 lekce kurzu, a to v následující výši:
a)
b)
c)
d)

840 Kč – v případě smlouvy o účasti na kurzu plavání kojenců a batolat s rodiči - začínající
690 Kč – v případě smlouvy o účastni na kurzu plavání kojenců a batolat s rodiči – pokračující
690 Kč – v případě smlouvy o účasti na kurzu plavání předškoláků (plavání bez rodičů) - začínající
530 Kč – v případě smlouvy o účasti na kurzu plavání předškoláků (plavání bez rodičů) – pokračující.

Plavecká škola Rosnička vrátí zbylou část uhrazené ceny kurzu po odečtení poměrné části kurzovného účastníku jedním
z následujících způsobů, dle volby účastníka, a to v hotovosti na recepci provozovny, ve které se konají kurzy (pouze
do 30. 6. 2019), převodem na účet anebo připsáním příslušné částky (nabitím) na Infinit kartu, popřípadě jiným
ujednaným způsobem.
Pouze v případě, že dítě zmešká nejméně 4 po sobě jdoucí lekce kurzu z důvodu dlouhodobé nemoci, která bude
doložena lékařským potvrzením, a současně neúčast dítěte na kurzu bude řádně omluvena, má klient právo od
smlouvy odstoupit s úhradou odstupného ve výši prvé části ceny kurzu. Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení
odstoupení klienta plavecké škole. Za každou odchozenou lekci kurzu (než klient odstoupil od smlouvy) bude plavecká
škola účtovat klientovi kurzovné ve výši 200,- Kč (dle tabulky níže).
Při odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného výše je klient povinen vznik práva na odstoupení prokázat
předložením lékařské zprávy nejpozději do 2 týdnů od ukončení kurzu (poslední lekce příslušného kurzu), ke
kterému se nemoc vztahuje. Upozorňujeme, že nebude-li lékařská zpráva předložena ve stanovené lhůtě, pozbývá
účastník právo odstoupit od smlouvy z důvodu dlouhodobé nemoci (žádná část kurzovného mu nebude vrácena).
Odstupné je splatné ve lhůtě do 14 dní ode dne řádného prokázání vzniku nároku na odstoupení od smlouvy (tj.
předložení lékařské zprávy). V této lhůtě se současně Plavecká škola Rosnička zavazuje vrátit účastníku uhrazené
kurzovné. Odstupné a dále případně kurzovné za každou odchozenou lekci do dne odstoupení je automaticky
započteno oproti nároku účastníka na vrácení kurzovného s tím, že částka rozdílu bude účastníku vrácena v hotovosti
na recepci provozovny, ve které se konají kurzy (pouze do 30. 6. 2019), převodem na účet anebo připsáním příslušné
částky (nabitím) na Infinit kartu, popřípadě jiným ujednaným způsobem.
! POZOR: Všechny lekce, za které klient žádá náhradu, musí být řádně omluvené!

Počet řádně
omluvených, Částka k:
nenahrazených b) převodu na Infinit kartu
lekcí
c) vrácení
1
0 Kč
2
0 Kč
3

0 Kč

4
5
6
7
8

800 Kč
1 000 Kč
1 200 Kč
1 400 Kč
1 600 Kč

Počet plavenek

Způsob kompenzace

1 plavenka
2 plavenky

Plavenky jsou připraveny na recepci. Lze je využít
během období trvání kurzu květen – červen 2019,
nejpozději však do 30. 6. 2019

2 plavenky

Žádost o storno kurzu musí být podložena
*zprávou od lékaře, a to nejpozději do 14 dnů po
skončení kurzu. Storno lze uplatnit pouze
v případě min. 4 po sobě jdoucích řádně
omluvených lekcí.

*Zpráva od lékaře = potvrzení o dlouhodobé nemoci dítěte. Musí obsahovat datum začátku nemoci, dobu průběhu
nemoci, případně dobu doporučené rekonvalescence. Omluvené lekce, které nespadají do uvedené doby, nelze
finančně kompenzovat
Pro jiné důvody než absence 4 a více lekcí z důvodu dlouhodobé nemoci dítěte, není možné od smlouvy odstoupit.

