
Přihlášky na kurzy, platby a storno podmínky 

 

1. Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím webových stránek poskytovatelky 

https://jitkapourova.cz/kategorie-produktu/kurzy/.  

2. Uhrazením kurzovného má zájemce místo na kurzu závazně rezervováno a jeho přihláška je mu 

potvrzena ze strany poskytovatelky. Kurzovné je splatné nejpozději do 7 dnů od přihlášení do kurzu, 

vždy však před zahájením kurzu. Fakturu poskytovatelka vystaví do 3 pracovních dnů od uhrazení 

platby kurzovného na její účet. 

3. Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem, zájemcem o kurz, je uzavřena připsáním platby na účet 

poskytovatelky. 

4. Při zrušení účasti na kurzu ze strany klienta (e-mailem na adrese jitka-pourova@seznam.cz) se 

zaplacené kurzovné vrací takto: 

• Při zrušení účasti v kurzu více než 14 dní předem se vrací 100 % kurzovného. 

• Při zrušení účasti v kurzu 13‒8 dnů předem se vrací 50 % kurzovného. 

• Při zrušení účasti v kurzu 7‒0 dní předem nevzniká nárok na vrácení kurzovného.  

5. Poskytovatelka pořádá kurz v případě účasti minimálně 5 klientů, není-li v popisu kurzu uvedeno 

jinak. 

6. Poskytovatelka si vyhrazuje právo kurz kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín. 

7. V případě, že kurz bude zrušen z důvodu nedostatečného počtu klientů, zavazuje se poskytovatelka 

vrátit platbu v plné výši zpět na účet klienta, ze kterého platbu přijala. 

8. V případě, že kurz bude zrušen z důvodů události, která konání kurzu na straně poskytovatelky 

znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie apod.), zavazuje se poskytovatelka 

neprodleně informovat klienty a přesunout kurz na jiný termín, případně vrátit platbu v plné výši zpět 

na účet klienta, ze kterého platbu přijala. 

Poskytovatelka se zavazuje respektovat případná vládní opatření, která mohou být platná v době, kdy 

se kurz bude konat. Pokud však tato opatření nebudou konání kurzu vysloveně znemožňovat, nebudou 

mít na praktický průběh kurzu žádný zásadní vliv. Jestliže se zmíněná opatření stanou pro účastníka 

důvodem, aby docházku do kurzu přerušil či se do něj rozhodl vůbec nenastoupit, nevzniká mu tímto 

nárok na vrácení kurzovného nad rámec výše popsaných storno podmínek, a to ani v plné výši, ani 

zčásti. 

9. Klient obdrží osvědčení prokazující absolvování kurzu v případě, že se jej aktivně a viditelně 

zúčastní. 
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