
POTRHLÁ MOUDROST - Smluvní podmínky: 
Objednávka a platba  
Objednávka účasti na retreatu je platná při zaplacení zálohy na kurzovné ve výši 3000 Kč. 
Kurzovné je splatné do 7 dnů od přihlášení.

Číslo účtu : CZK - 2100726940/2010  
EUR - IBAN : CZ4020100000002500891005  

BIC : FIOBCZPPXXX  
Do vzkazu pro příjemce uveďte jména osob, za které platíte. 

Zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami.  
V případě, že neobdržíme Vaši platbu do 7 dnů od přihlášení, jsme oprávněni Vaši rezervaci 
zrušit a místo na semináři poskytnout dalším zájemcům. 

Storno  
V případě zrušení Vaší objednávky 60 nebo méně dnů před konáním akce se zavazujete uhradit 
smluvní pokutu ve výši zaplacené zálohy. V případě, že není ve Vašem zájmu zaplatit smluvní 
pokutu, můžete za sebe na seminář poslat náhradníka. V případě nedodržování dohodnutých 
pravidel, nevhodného chování v rámci retreatu nebo v prostorách semináře má lektor právo 
požádat účastníka o opuštění retreatu. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení semináře 
odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného i poplatků za stravu a ubytování.   
Požadujete-li vystavit fakturu, informujte nás emailem nejpozději týden před zahájením semináře 
a poskytněte nám Vaše fakturační údaje. 

Zdravotní stav 
Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v 
současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s 
psychologem), zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o 
charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích 
(poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník 
stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění nebo sexuálně 
přenosnou chorobu.

Zodpovědnost 
Účast na semináři je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, 
co dělá plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle 
vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven 
fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Na retreatu budeme detoxikovat tělo pomocí speciální diety. Strava bude bezlepková, veganská a 
bez cukrů. Během semináře také nebudeme pít kávu, černý čaj, alkohol a nebudeme kouřit. 

Pokud nebudete moci přijít, prosím kontaktujte nás a uvolněte místo pro případné další zájemce. 

Děkujeme a těšíme se na Vás,  
Andrew Barnes a Jana Uhliarová 

Organizátor akce: 

Silicon Adventure s.r.o. 
K červenému vrchu 845/2b
160 00 Praha 6  
IČO: 036 62 861 
Nejsme plátci DPH.


