
Všeobecné podmínky SKK PLUMLOV o.s., 
Pole & Fly 

  
I.  Účastník lekcí SKK Plumlov prohlašuje, že: 
1.     je starší 18 let. V opačném případě je třeba souhlasu 

zákonného zástupce (na první lekci přijde se svým zákonným 
zástupcem, který na místě vyplní a  podepíše přihlášku). 

2.     je plně fyzicky a psychicky způsobilý, je v dobré fyzické 
formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, netrpí poruchami 
zdravotního stavu, které by mu bránily či ho omezovaly ve 
fyzickém cvičení. 

3. Kontraindikace: těhotenství, hypertenze, hypotenze, zvýšený 
nitrooční tlak, vážné poškození páteře, protézy kyčelních či 
ramenních kloubů, kardiovaskulární onemocnění, 
onemocnění míchy, vážná onemocnění vnitřních orgánů, 
méně než 24 hodin po aplikaci botoxových injekcí, aktuální 
zranění. 

4.     lekcí se účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní 
zodpovědnost a  riziko. 

5.     nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli 
úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na 
zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v 
provozovně během příprav, odchodu a samotného cvičení. 

6.     souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů 
provozovateli SKK Plumlov o.s. jako správci osobních údajů 
pro další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu 
neurčitou (t.j. do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se 
svými právy vyplývajícími z  ustanovení zákona č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o  svých 
právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj 
souhlas odvolat. 

  
 
 



II. Na lekce není povoleno nosit: 
1.   na lekce pole dance není povoleno nosit prstýnky, 

hodinky, náramky, náhrdelníky, dlouhé náušnice, oblečení 
s kovovými zipy a jinými kovovými aplikacemi. 

2.   na lekce závěsné yógy není povoleno nosit prstýnky, 
hodinky, náramky, náhrdelníky, piercingy, náušnice (v 
případě, že není možné náušnice/piercingy vyjmout, je nutné 
je přelepit např. náplastí), oblečení se zipy, flitry a jinými 
kovovými či plastovými aplikacemi. 
 
Důsledky plynoucí s nedodržení bodu II 

V případě poškození tyče či hamaky nedodržením výše 
uvedených podmínek, je účastník povinen finančně nahradit 
výši škody.  Částka pro rok 2016 je vyčíslena na 8000,- Kč 
za tyč a 4500,- Kč za hamaku. 

 
 
III. Lekce v SKK Plumlov: 
1.     se konají podle rozvrhu uvedeného v rezervačním online 

systému. 
2.     se nekonají ve dnech státních svátků, pokud není předem 

oznámeno jinak. 
3.     trvají 60 minut (pokud není uvedeno jinak) a začínají 

přesně v čase uvedeném v  rozvrhu. Lektorka má právo 
ukončit lekci  o 5 minut dříve z důvodu úklidu sálu a klidné 
výměny účastníků lekcí. Každý účastník lekce po sobě 
důkladně utře tyč po skončení cvičení 

4.     účastník na lekci přichází maximálně 15 minut před jejím 
začátkem. 

5.        přihlašování na lekce probíhá pouze prostřednictvím on-
line rezervačního systému. 

6.     každý registrovaný uživatel v rezervačním systému může 
rezervovat na lekci pouze jedno místo, a to pouze pro sebe. 

7.     ve všech prostorách, platí přísný zákaz kouření, používání 
otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny 



jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. 
Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je 
vstup do prostor zakázán. 

8.   SKK Plumlov o.s. si vyhrazuje právo na změny v 
rozvrhu. 

9.   lektorky, lektory a kurzistky, kurzisty z jiných 
tanečních škol na našich lekcích rádi uvítáme, ale apelujeme 
na dodržování etických zásad a pravidel slušnosti. Tím je 
na  mysli především jakékoli umísťování vlastních letáků a 
propagačních materiálů a  nabízení vlastního zboží a služeb 
kurzistkám a kurzistům lekcí SKK Plumlov před, během 
nebo po výuce v prostorách konání lekcí. Při porušení těchto 
zásad si  personál SKK Plumlov vyhrazuje právo takového 
účastníka lekce bez náhrady vyloučit. 

  
IV. Cennosti 
Účastník lekcí: 
1.     je povinen před začátkem lekce odložit prstýnky a jiné 

šperky z důvodu možného zranění či poškození tyčí a 
ostatních pomůcek a vybavení. 

2.     si své věci a cennosti uschová. V případě velmi cenných 
věcí uzamkneme tyto věci v bezpečnostním trezoru. Za ztrátu 
věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v odkládacím 
koutku nenese personál SKK Plumlov zodpovědnost. 

  
 
V. Kreditový systém. Platby: 
1.   1 kredit má hodnotu 5 Kč. Platnost kreditů je 120 dní 

ode dne objednání. Pokud za tuto dobu všechny kredity 
nevypotřebujete, tyto bez náhrady propadají. Maximální výše 
zakoupených kreditů je 500. 

2.     Účastník lekcí SKK Plumlov je povinen uhradit částku 
za  zakoupené  kredity na následující nahlášené lekci, a to 
hotově v sídle SKK Plumlov. 

  



VI. Absence účastníka lekce. Absence lektora/ lektorky: 
1.     V případě absence účastníka lekce je nutné odhlásit se z 

lekce prostřednictvím on-line rezervačního systému SKK 
Plumlov.  Na ostatní způsoby zrušení lekcí (např. Facebook, 
email, telefonní spojení) nebereme zřetel. 

2.    Pokud se odhlásíte méně než 24 hodin před začátkem lekce, 
budete z ní odhlášeni, ale  na účet se Vám z ceny lekce vrátí 
15% kreditů, zbytek propadá jako storno poplatek za  pozdní 
odhlášení. Pokud se odhlásíte 24 hodin a více před začátkem 
lekce, budete odhlášeni bez storno poplatku (na účet se Vám 
vrátí plný počet kreditů ceny lekce). 

3. V případě nepřítomnosti lektora/lektorky SKK Plumlov 
zajistí adekvátní náhradu (suplování), popřípadě si vyhrazuje 
právo lekci zrušit. Při zrušení lekce ze  strany SKK Plumlov 
budou přihlášenému účastníkovi lekce vráceny kredity v plné 
výši. 

 
Bohdana Šafranová, 
Člen občanského sdružení SKK Plumlov 
Na Hrázi 117, 798 03  PLUMLOV 
IČ: 22686185 


