
SKUPINOVÉ LEKCE
jógová terapie, powerjóga, hathajóga, ranní jóga 

platba přes rezervační systém
platba bez rezervace

60 min. 120,- / 90 min. 180,-
60 min. 140,- / 90 min. 200,-

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE
max. 4. osoby

jednotlivé vstupné  |  předplatné 10 lekcí 

60 minut
45 minut
30 minut 

600,-
450,-
300,-

LEKCE SM SYSTÉM
v rámci skupiny – 60 minut 

platba přes rezervační systém
platba bez rezervace

Veselá jóga pro děti -  45 minut 

140,-
150,-
90,- lekce ovšem vedeny jako kurz, 
           celková cena se odvíjí od délky kurzu!

CENÍK 
platný od 1. 9. 2018

 

Na všechny tzv. volné skupinové lekce je zapotřebí se předem 
objednat prostřednictvím on-line rezervace. 

Po přihlášení Vám bude automaticky přičteno 120 kreditů pro objednání na vaši první lekci, které Vám pak budou 
odečteny z vašeho účtu. Na svůj účet si můžete předplatit částku na 5, 10, 20 lekcí. Maximální počet Vámi 

rezervovaných lekcí pak bude odpovídat počtu předplacených kreditů.

5 lekcí 600 kreditů 600,-

10 lekcí 1 200 kreditů 1 200,-

20 lekcí 2 400 kreditů 2 400,-

platnost 8 týdnů, svátky, doba mé nepřítomnosti se nepočítá 

platnost 15 týdnů, svátky, doba mé nepřítomnosti se nepočítá 

platnost dle domluvy s klientem, max. 30 týdnů

V rámci kurzů jógových bude účtováno za lekci 120,- krát počet lekcí.
V rámci kurzů SM-systém bude účtováno za lekci 140,- krát počet lekcí.

Platit je možné ve studiu, nebo na účet č.u. 294 600 924/0300



Každý klient se pro vstup do tohoto rezervačního systému musí přihlásit 

do zákaznické zóny. Po vyplnění  a odeslání jednoduchého formuláře budete 

vyzváni emailem k potvrzení. Tím získáte přístup do rezervačního systému studia a můžete 

si sami objednávat a spravovat své rezervace.

Další podmínkou pro možnost objednat si lekci je výše vašeho kreditu. 

Při potvrzení registrace automaticky získáte potřebný kredit na objednání vaší první lekce. 

První lekci pak zaplatíte při své první návštěvě.  Výši kreditu si můžete zvolit dle svých potřeb. 

Pečlivě zvažte aktuální okolnosti, abyste byli schopni výši kreditu vyčerpat dle danných pravidel. 

Na 5 lekcí je dána expirace 8 týdnů, na 10 lekcí je dána expirace 15 týdnů a na 20 lekcí 

je dána expirace 30 týdnů. Pokud někdo vloží na účet nižší částku, musí počítat s nulovou tolerancí. 

Tzn. pokud vložíte kredit ve výši 2 lekcí, platnost bude max. 2 týdny. Kredity jsou přenosné tzn. 

že v případě, kdy budete potřebovat vyčerpat jejich výši můžete objednat i jiné osoby.

Děkujeme za pochopení a vzájemnou oboustrannou toleranci.

Pouze v případě dlouhodobé nemoci, nebo jiného závažného důvodu je možné výši kreditu 

na vašem účtu zmrazit a následně ji obnovit. V takovém případě nás prosím kontaktujte.

Zrušení rezervace je nutno provést nejpozději do 24 hodin před začátkem lekce!!! 

Na svém účtu pak můžete sledovat přehled svých rezervací, sledovat výši kreditu, 

nastavit si hlídací službu v případě, že už na vámi vybranou lekci není místo, připomenutí 

objednané lekcí, upozornění na aktuální stav vašeho účtu  atd.

Pokud byste měli jakýkoli problém se zadáním vaší rezervace pište nebo volejte!!!

V souvislosti s novou úpravou ochrany osobních údajů /GDPR/ si vás 

dovolujeme upozornit, že všechny  vaše údaje uvedené v online chytrá 

rezervace jsou bezpečně uloženy a chráněny.

PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO 
REZERVAČNÍ SYSTÉM  

Těším se na Vás !
Bankovní spojení č.ú. 294 600 924/0300



Předem děkujeme za vzájemnou toleranci a dodržování daných podmínek. 

SEMINÁŘE A POBYTY
možnost vrácení celé uhrazené částky trvá do 30. dne před zahájením akce, 

platí pro víkendové semináře, kurzy, víkendové pobyty

od 30. dne do 7. dne před zahájením akce je možno požádat o vrácení 
z uhrazené částky akce 50 %

možnost vrácení kurzovného zaniká s datem 7. dne před termínem konání akce

STORNO PODMÍNKY

Pro stornování přihlášky je nutné odeslat vaši žádost písemně 
na email: bfityogastudio@gmail.com, zde prosím uveďte název akce, termín, důvod, číslo účtu a kód banky. 

Na základě emailem zaslaného vyjádření k Vaší žádosti o stornování přihlášky z vybrané akce 
Vám bude do 14 dní od tohoto dne kurzovné vráceno.

Na stornování akce nebude brán zřetel, pokud ke stornu dojde telefonem, nebo ústně, 
či bez řádného vyplnění výše uvedených údajů.

KURZY
možnost vrácení celé uhrazené částky za kurz trvá do 30. dne před zahájením kurzu

od 7. dne před zahájením kurzu zaniká možnost vrácení jakékoli částky

neúčast zájemce na kurzu není kompenzována 

od 30. dne do 14. dne před zahájením kurzu je možné / v případě  vážných důvodů / požádat o vrácení  50 % 
z celkové částky kurzovného

od 14.dne  do 7. dne před zahájením kurzu je možné vrátit / v případě vážných důvodů / 25 % 
z celkové částky kurzovného

Závazná rezervace na kurzy vzniká v momentě závazné přihlášky  a uhrazení celé výše kurzovného.

LEKCE
Viz. rezervační systém

V případě zrušení akce ze strany organizátora nebo pořadatele bude nabídnuta možnost převedení kurzovného, 
či vstupného na lekce na jinou vybranou akci, nebo bude kurzovné vráceno v plné výši na účet klienta.


