Jsem velice ráda, že jste si vybrali kojenecké masáže IAIM právě semnou. Udělám maximum pro to, abyste
se Vy a Vaše miminko cítili příjemně.
Pro klidné prostředí je třeba se vzájemně respektovat a dodržovat podmínky a pravidla, které jsou
uvedena níže.

Pravidla a podmínky pro účast na kojeneckých masáží
Certifikovaná instruktorka kojeneckých masáží IAIM Iva Bauerová (níže jen instruktor), místem
Hradišťko II 60, Žiželice.

Účastník svým přihlášením i svou účastí na lekcích souhlasí s níže uvedenými podmínkami a pravidly,
zavazuje se je dodržovat:

1. Dobrovolnost a odpovědnost
Účast je dobrovolná.
Účastník nese po celou dobu trvání kurzu za sebe a za dítě plnou odpovědnost. Pokyny instruktora
jsou vedeny pod hlavičkou IAIM, účastník se jimi řídí podle vlastního uvážení a potřeb dítěte.

2. Zdravotní stav
Kojenecké masáže nejsou náhražkou lékařské péče ani terapií.
V případě, že dítě v současné době má nějaké zdravotní obtíže (ekzém, úraz, půpeční kýla...),
zavazuje se před zahájením kurzu informovat instruktora o této skutečnosti. Účastník se dále
zavazuje informovat instruktora o možných komplikacích (předčasný porod, poporodní trauma,
deprese, adoptované dítě, pěstonská péče...)
Účastník nese zodpovědnost za to, že on ani dítě netrpí infekční nemocí.

3. Účast na akci

Teprve po zaplacení zálohy a přijetí potvrzení o úhradě instruktorem bude zájemce závazně
přihlášen.
Nárok na účast na kurzu vzniká uhrazením její ceny v plné výši.
Po zaplacení kurzu získáváte permanentku, která je Vaší vstupenkou na kojenecké masáže a
zároveň dokladem o zaplacení kurzu.
Permanentka je vystavena na jméno dítěte a pečující osobu, která doprovází dítě.
Ztrátu permanentky je třeba oznámit, bude Vám vystavena nová.
Účastník může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za kurz se
nevrací.
Na kurzu jsou vítáni všechny děti s jejich náladami.

4. Změny a zrušení
Místo pořádání akce může být dodatečně změněno.
Uskutečnění kurzu může být z vážných důvodů ze strany instruktora zrušeno. V tomto případě se
zálohy v plné výši vrací přihlášeným zájemcům (nejdéle do třiceti (30) dnů) od zrušení kurzu. Nebo po
domluvě jiný termín kurzu.
Dojde-li k dodatečnému zrušení přihlášky ze strany zájemce nejpozději deset (10) dnů před zahájením
akce, vrací se zájemci záloha v plné výši. Pokud však dojde k dodatečnému zrušení přihlášky po tomto
termínu, záloha propadá v plné výši ve prospěch instruktora.
Včas omluvené lekce ze zdravotních či jiných důvodů (nejdéle do 8 hod. ráno v den konání lekce) je
možné nahradit.
Neomluvené lekce nahradit nelze!

5. Obrazový a zvukový záznam
Účastník svým přihlášením a účastí na kurzu souhlasí, že nebude pořizovat žádné audio a video
záznamy.
Účastník je oprávněn sdělit instruktorovi, že si nepřeje být zachycen na audio, video a/nebo foto
záznamu.

6. Autorská ochrana
Veškeré podkladové materiály ke kurzu podléhají režimu autorského zákona a je zakázáno jakékoli
nakládání s nimi bez předchozího souhlasu autora.

Účastník je vždy oprávněn takto nabyté poznatky využívat pro vlastní potřebu.

7. Povaha poskytovaných služeb
Veškeré poskytnuté informace jsou pouze doporučeními a návody.
Instruktor není jakkoliv odpovědný za výsledky a následky poskytnutých rad. Případný úspěch či
neúspěch účastníka je závislý na mnoha dalších faktorech a není možné tyto faktory pojmout do
obecného vzdělávání.

8. Zpracování osobních údajů
Účastník svým přihlášením k účasti na kurz bere na vědomí, že instruktor jako správce osobních údajů
je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy (zejména jméno a příjmení,
e-mail, adresa, telefon).
Osobní údaje účastníka budou uloženy po dobu po dobu trvání smluvního vztahu a pak po dobu tří
(3) let po jeho ukončení.

Účastník jako subjekt údajů má právo:
- požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům týkajícím se účastníka, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování
- odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném
před jeho odvoláním

9. Závěrečná ustanovení
Speciální požadavky může účastník napsat e-mailem. Instruktor se je bude snažit řešit ve prospěch
účastníka, nicméně není možné dopředu zaručit jejich kladné vyřízení. Na později vznesené
požadavky již nemůže být brán zřetel.
Instruktor si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky a pravidla kdykoliv změnit, budou-li to
vyžadovat okolnosti a potřeby dostatečně kvalitního a bezpečného kurzu.

Pevně věřím, že semnou budete spokojeni a společně vytvoříme klidnou a
příjemnou atmosféru.

