
NELLES INSTITUT ČR 

VÝCVIK V INTEGRAČNÍ KONSTELAČNÍ PRÁCI, II. STUPEŇ 

Smluvní podmínky 

Kontaktní osoba pro informace: Mgr. Petra Pejchalová, petrape13@volny.cz, +420 731 968 319  

Registrace:  
Objednávka účasti na Výcviku v integrační konstelační práci (II.stupeň) Nelles Institutu ČR je platná 
vyplněním registračního formuláře a zasláním první platby ve výši 17.500Kč na účet číslo 216845838/0300, 
nebo zaplacením této částky v hotovosti a doručením těchto Smluvních podmínek podepsaných účastníkem 
výcviku na poštovní adresu organizátora nebo osobně. Všechny tyto podmínky musí být splněny zároveň. 

Platební podmínky a storno: 
Cena výcviku je 70 000,-Kč. Cena je splatná ve 4 částech.  

• 17.500 Kč při registraci – nejpozději do 10 dnů od vyplnění přihláškového formuláře 
• 17.500 Kč nejpozději 1. den 2. modulu, tj. 1. 4. 2020 
• 17.500 Kč nejpozději 1. den 4. modulu, tj. 23. 9. 2020 
• 17.500 Kč nejpozději 1. den 5. modulu, tj. 17. 2. 2021 

Můžete využít slevu při platbě celého výcviku jednorázově - v tom případě je cena   64 000,-Kč a tato částka je 
splatná při registraci – nejpozději do 14 dnů od vyplnění registračního formuláře. 
Tato cena zahrnuje kurzovné za všech 35 výukových dní výcviku. Cena nezahrnuje ubytování a stravu. 
Ubytování a strava se hradí zvlášť v hotovosti vždy na začátku každého modulu. 
V případě zrušení objednávky před zahájením výcviku se účastník zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 
dosud zaplaceného kurzovného. Při platbě celého výcviku jednorázově činí smluvní pokuta v případě zrušení 
účasti do 30.9.2019 17 500,-Kč, v případě zrušení účasti 1.10.2019 a později činí smluvní pokuta 64 000,-Kč.  
V případě, že není v zájmu účastníka zaplatit smluvní pokutu, můžete za sebe na výcvik poslat náhradníka.  
Za náhradníka považujeme osobu, která není již na výcvik přihlášená.  
Objednáním účasti na Výcviku v integrační konstelační práci se účastník zavazuje uhradit celou jeho cenu, a to 
i v případě, že se v jeho průběhu rozhodne z osobních důvodů výcvik nedokončit. Od doby zahájení,  
v průběhu nebo po skončení výcviku není jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného nebo jeho části. 
Výjimku může udělit hlavní lektor výcviku (W. Nelles) v případě, že účastník přeruší výcvik z vážných 
zdravotních důvodů, které mu dlouhodobě znemožňují účast. To musí být doloženo potvrzením od 
ošetřujícího lékaře.  
Organizátor si vyhrazuje právo výcvik zrušit nebo přesunout termíny jednotlivých jeho částí, např. v případě 
neočekávaných událostí, onemocnění lektora nebo v případě, že nebude dostatek účastníků. V případě zrušení 
celého výcviku má účastník nárok na vrácení celého kurzovného. Bude-li zrušena jeho část nebo pokud se 
účastník nemůže zúčastnit jednotlivé části výcviku v důsledku přesunu termínu, má nárok na vrácení poměrné 
části kurzovného. 
Odpovědnost: 
Účast na výcviku je dobrovolná. Každý účastník nese plnou zodpovědnost za sebe sama a své činy před,  
v průběhu i po skončení výcviku a za jakékoli škody, které způsobí. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za 
škody způsobené v průběhu výcviku jednotlivými účastníky.  
Zdravotní stav: 
Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v průběhu výcviku 
podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem a pokud užívá 
psychofarmaka), zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru 
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obtíží. Zavazujeme se zachovat plnou mlčenlivost o Vašem stavu. V případě jakýchkoli pochybností 
doporučujeme konzultaci s lékařem. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních 
komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.).  
Mlčenlivost:  
Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost týkající se skupinových procesů a informací o dalších 
účastnících, které získají v průběhu výcviku.  

Ubytování a strava: 
Organizátor automaticky objedná pro každého účastníka výcviku ubytování a stravu v průběhu výcvikových 
týdnů. V případě, že účastník nepožaduje ubytování a stravu, bude o tom informovat organizátora nejpozději 
týden před zahájením jednotlivých částí výcviku. Jinak je povinen při zahájení každého tréninkového bloku 
uhradit odpovídající cenu za stravu a ubytování. Po zaplacení poplatků za stravu a ubytování zaniká veškerý 
nárok na jejich vrácení.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů:  
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním 
mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví organizátorů akce. 
Souhlasím také s tím, že moje údaje budou poskytnuty účastníkům výcviku v IKP, pokud výslovně tento 
souhlas neodvolám, a to písemnou formou nebo emailem. Souhlasíms tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty 
třetím stranám kromě účastníků výcviku v IKP bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání 
dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí organizátora. Beru na 
vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze 
písemnou formou nebo emailem s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze s účinností 
30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.  

Organizátorka akce:   
Mgr. Petra Pejchalová, Bulovka 034, 464 01 Bulovka, IČ: 74569660 

Moje kontaktní údaje:  

Jméno a příjmení: _____________________________________________________________________ 

Adresa:______________________________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________ 

Telefon:________________________________________________________ 

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s těmito Smluvními podmínkami:  

Datum: _____________                                                                                Podpis: _____________________ 

Adresa pro zaslání Smluvních podmínek:  
Petra Pejchalová, Bulovka 034, 464 01 Bulovka, nebo scan na email petrape13@volny.cz
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