Zmluvné podmienky o zabezpečení Kurzu holistickej aromaterapie spoločnosťou
Bodhi, s.r.o.
Bodhi s.r.o. , Žarnovická 5, 83106 Bratislava, IČO: 47226501 DIČ: 2023807907, Spoločnosť je
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddieli Sro, vložka 90443 / B, kontaktný
mail: info@bodhispa.sk (ďalej len „spoločnosť Bodhi“)
vydáva s účinnosťou od 05.08.2019 nasledovné Zmluvné podmienky:
Vznik zmluvného vzťahu
Dňom odoslania Prihlášky na kurz holistickej aromaterapie Klientom vzniká zmluvný vzťah
medzi Klientom a spoločnosťou Bodhi, ktorý sa riadi týmito Zmluvnými podmienkami.
V prípade, že poskytovateľ a používateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú
podmienky v rozpore s týmito Zmluvnými podmienkami, budú ustanovenia novej zmluvy
uprednostnené pred znením týchto Zmluvných podmienok.
Predmet Zmluvy - Kurz holistickej aromaterapie
Predmetom Zmluvy uzatvorenej medzi Klientom a spoločnosťou Bodhi je organizácia Kurzu
holistickej aromaterapie (ďalej len "Kurz"), ktorý je organizovaný spoločnosťou Bodhi. Téma Kurzu,
cena Kurzu, termín a miesto konania Kurzu, dĺžka trvania Kurzu a Prihláška na Kurz sú uvedené
v propoziách Kurzu na internetovej adrese spoločnosti Bodhi https://www.bodhispa.sk/akademia.
Spoločnosť Bodhi sa zaväzuje zorganizovať Kurz podľa uvedených propozícií, v prípade, že sa
prihlási potrebný počet účastníkov, a umožniť absolvovanie Kurzu klientom, ktorí sú na Kurz
prihlásení a zároveň zaplatili cenu Kurzu podľa podmienok uvedených v týchto Zmluvných
podmienkach.
Klient sa zaväzuje zaplatiť spoločnosti Bodhi cenu za Kurz (ďalej len „cena“), vo výške
uvedenej v Prihláške na kurz a nastúpiť na Kurz v termíne a mieste jeho konania.
V prípade zmeny v programe alebo organizácii Kurzu sa spoločnosť Bodhi zaväzuje informovať
o tom účastníkov čo najskôr a individuálne s nimi prejednať súhlas s týmito zmenami alebo poskytnúť
náhradné riešenie, prípadne možnosť odstúpenia od Zmluvy a vrátenie už zaplatenej ceny za Kurz.
Cena kurzu a jej splatnosť
Cena uvedená v Prihláške na Kurz je konečná. Právo na zaplatenie ceny Kurzu vznikne
spoločnosti Bodhi dňom odoslania Prihlášky na kurz klientom. Splatnosť ceny je do 7 dní od
potvrdenia prijatia Prihlášky na Kurz najneskôr však do termínu začiatku Kurzu. Pokyny k platbe budú
Klientom doručené mailom najneskôr 2 pracovné dni po odoslaní Prihlášky.
Právo na účasť na Kurze a jeho absolvovanie vzniká Klientovi až po zaplatení celej sumy ceny
Kurzu. V prípade nezaplatenia ceny Kurzu si spoločnosť Bodhi vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy
o zabezpečení Kurzu.
Storno poplatky
Spoločnosť Bodhi sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie, aby Klientom pred začiatkom Kurzu
zabezpečili všetko potrebné pre priebeh Kurzu a poskytli čo najlepší servis. Prípadná neúčasť Klienta
na Kurze môže ovplyvniť aj ďalších klientov, ktorí sú na Kurz prihlásení. Preto sú v prípade neúčasti

Klienta na kurze z dôvodu, ktorý nezavinila spoločnosť Bodhi, storno poplatky nasledovné:
- 15 a viac dní pred začiatkom Kurzu je storno poplatok 10 % z ceny Kurzu
- 3 až 14 dní pred začiatkom Kurzu je storno poplatok 50 % z ceny Kurzu
- 2 a menej dní pred začiatkom Kurzu, v deň začatia Kurzu alebo v priebehu Kurzu je storno poplatok
100 % z ceny Kurzu.
V prípade, že Klient vopred oznámi svoju neúčasť na Kurze, spoločnosť Bodhi poskytne
Klientovi náhradné riešenie - napr. možnosť absolvovať Kurz v náhradnom termíne, pokiaľ to možnosti
spoločnosti Bodhi dovolia. S náhradným riešením musia súhlasiť obe zúčastnené strany - spoločnosť
Bodhi aj Klient.
V prípade, ak sa kurz neuskutoční pre nízky počet účastníkov, zaväzuje sa spoločnosť Bodhi
vrátiť Klientovi platbu v plnej výške, prípadne ponúkne možnosť za rovnakých podmienok absolvovať
Kurz v najbližšom náhradnom termíne.
Bezpečnosť na Kurze
Klient je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a pokyny pre prácu s esenciálnymi olejmi
počas celého trvania Kurzu. Klient sa tiež zaväzuje bezodkladne informovať organizátora alebo lektora
Kurzu o zdravotných problémoch a iných kontraindikáciách pre prácu s esenciálnymi olejmi alebo o
prípadných ťažkostiach, ktoré nastanú počas Kurzu.
Ochrana osobných údajov
Spoločnosť Bodhi sa zaväzuje minimalizovať rozsah spracovávaných osobných údajov, tak aby
postačovali na kvalitnú organizáciu Kurzu, pohodlnú komunikáciu, splnenie zákonných povinností, a
tak aby spoločnosť Bodhi chránila svoje oprávnené záujmy.
Spoločnosť Bodhi sa zaväzuje chrániť osobné údaje Klientov a nespokytovať ich tretín stranám
iným, než sú osoby alebo organizácie nevyhnutné na zabezpečenie organizácie Kurzu a účasti na
Kurze.
Bližšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov sú uvedené v samostatnom
dokumente na internetovej stránke spoločnosti Bodhi https://www.bodhispa.sk/ochrana-osobnychudajov.
Záverečné ustanovenia
Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na Kurz a nadobúdajú
účinnosť dňom odoslania Prihlášky.
Na vzťahy neupravené týmito Zmluvnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
Obe zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvný vzťah uzatvárajú slobodne a vážne, že sa oboznámili so
Zmluvnými podmienkami, rozumejú im a súhlasia s nimi.

