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Podmienky služby „Rozbehni to s nemčinou!“

Jedná sa o komunikáciu v nemčine v pohybe, nejedná sa o kondičný tréning.

Každý si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorému prispôsobí svoj výkon. Tempo pohybu sa vždy prispôsobuje
výkonnostne slabšiemu.

Podmienkou služby nie je beh, môže ísť aj o prechádzku v dĺžke maximálne 60 minút. Po maximálne šesťdesiatich
minútach sa lektorka s klientom vracia na miesto stretnutia, ak nebolo dohovorené inak.

Služba je určená primárne pre dospelých klientov, v prípade osôb do 18 rokov je nutný písomný súhlas rodiča.

Tréningu sa klient zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo a nebude vymáhať od lektorky náhradu škôd v akomkoľvek
zmysle.

V cene tréningu je výbeh v lokalitách Podhradová, Čermeľ, Anička, Bankov, Mier. Výbeh z iných lokalít je za doplatok,
resp. po dohode. Miesto a čas stretnutia je predmetom dohody lektorky a klienta. 

Platnosť predplatených tréningov je jeden rok. V prípade nevyužitia prepadajú.

Platba za tréningy prebieha bezhotovostne uhradením faktúry pred prvým tréningom, ak nie je dohodnuté inak.

Odporúčaná  frekvencia  pri  predplatených  balíčkoch  je  1  tréning  /  týždeň.  Tento  fakt  potrebné  zohľadňovať  pri
predplatených tréningoch 20 / 40, aby sme sa nenaháňali v posledný mesiac pred koncom ročnej lehoty. 

Pri  stanovení  pevného  termínu  garantuje  lektorka  svoju  disponibilitu.  V prípade  flexibilných  časov  nie  je  lektorka
povinná vyhovieť požiadavkám klienta, zohľadňujú sa jej časové možnosti.

Storno predplatených tréningov nie je možné. Prenos na inú osobu je možný.

V prípade nespokojnosti zo strany klienta je klient povinný svoje požiadavky a pripomienky ihneď nahlasovať lektorke.

Pri tréningoch v tme je klient povinný mať so sebou lampu, prípadne aj reflexné prvky.

Lektorka sa zaväzuje poskytovať vzdelávacie služby podľa svojich najlepších schopností a vedomostí.

Storno hodiny zo strany klienta je možné  do 12:00 v     deň pred tréningom. Ak je tréning zrušený neskôr, ráta sa ako
absolvovaný.  V  prípade  nevycestovania  lektorky  za  klientom  sa  prípadné  dodatočné  náklady  na  cestu  nehradia.
Zrušenie tréningu sa nahlasuje emailom na natalia.tyszova@gmail.com alebo sms na číslo +421 949 249 449.

Lektorka musí zrušenie tréningu nahlásiť takisto do 12:00 v deň pred tréningom. Ak sa tak nestane, klient získava jeden
tréning zdarma navyše.

V prípade nepriaznivého počasia je možné presunúť konverzácie do kaviarne, prípadne iného priestoru po dohode.
Záleží od požiadaviek klienta, ale behať sa dá aj v daždi alebo snehu.

Meškanie zo strany lektora sa nahrádza podľa možnosti hneď formou predĺženia tréningu. Ak to nie je možné zo strany
lektorky alebo klienta, dohodne sa termín náhrady.

Evidencia absolvovaných tréningov je vedená v elektronickej podobe.

Klient sa zaväzuje, že poskytne lektorke spätnú väzbu a krátke zhodnotenie.

V  prípade  neschopnosti  lektorky  absolvovať  predplatené  tréningy  zo  závažných  dôvodov  budú  klientovi  vrátené
peniaze za neabsolvované tréningy. 

Prehlasujem, že podmienkam rozumiem a súhlasím s nimi.

V ________________ dňa ___________________ ____________________
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