
OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole�nostiProstor pro lidi, s.r.o.se sídlem Šmilovského 8, 120 00 Praha 2identi�ka�ní �íslo:  05637317zapsané v obchodním rejst�íku vedeném  u M�stského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268061pro po�ádání akcí a jejich prodej prost�ednictvím internetového obchoduumíst�ného na internetové adrese www.prostor8.cz 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní spole	nosti Prostorpro lidi, s.r.o., se sídlem Šmilovského 8, Praha 2, identi
ka�ní �íslo: 05637317, zapsané v obchodním rejstíku vedeném  vedená u M�stského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268061 (dále jen „po�adatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník (dále jen „ob�anský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ� smlouvy o poskytování služeb ohledn� zajiš�ování akcí (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavírané mezi po�adatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „ú�astník“) prost�ednictvím internetového obchodu po�adatele. Internetový obchod je po�adatelem provozován nawebové stránce umíst�né na internetové adrese www.prostor8.cz (dále jen „webová stránka“), a to prost�ednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní centra“). Sou�ástí webové rozhraní centra je i rezerva�ní systém Reenio (dále jen „rezerva�ní systém“).1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou ástí smlouvy o poskytování služeb.Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v !eském jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzav"ít v #eském jazyce. 1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouv$ o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouv% o poskytování služeb mají p&ednost p'ed ustanoveními obchodních podmínek. 1.4 Zn(ní obchodních podmínek m)že po*adatel m+nit ,i dopl-ovat. Tímto ustanovením nejsou dot.ena práva a povinnosti vzniklá po dobu ú/innosti p0edchozího zn1ní obchodních podmínek. 2 OBJEDNÁVKA 2.1 Webová stránka po2adatele obsahuje informace o akcích zajiš3ovaných po4adatelem (dále jen jako „akce“). Nabídka akcí z5stává je platná po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. 2.2 Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základ6 návrhu na uzav7ení smlouvy o poskytování služeb – objednávky – u8in9né ze strany ú:astníka prost;ednictvím objednávkového formulá<e rezerva=ního systému umíst>ného na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednávka konkrétní akce musí obsahovat identi?ka@ní údaje úAastníka a musí z ní být zBejmé, ke které akci se vztahuje. 2.3 Objednávka vznikne, když úCastník odešle objednávkový formuláD. Objednávka mEže být také uFinGna prostHednictvím e-mailu nebo telefonicky.



 3 UZAV�ENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 3.1 V návaznosti na doru�ení objednávky po�adateli zašle po�adatel na adresu elektronické pošty uvedené ú�astníkem v objednávce souhlas s uzav�ením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „akceptace“). Smlouva o poskytování služeb je uzav�ena doru�ením akceptaceú�astníkovi.  3.2 Na základ	 smlouvy o poskytování služeb se po
adatel zavazuje, že zajistí pro ú�astníka možnost ú�asti na vzdlávací akci, p�i�emž ú�astník se na základ� smlouvy o poskytování služeb zavazuje za to uhradit po�adateli odm�nu, a to za podmínek stanovených v �l. 4 obchodních podmínek. 3.3 Po�adatel si vyhrazuje právo m�nit detaily akce a zavazuje se o p�ípadných zm�nách ú�astníka v�as informovat. 3.4 Po�adatel m�že zajiš�ovat vzd�lávací akci prost�ednictvím t etích osob. 3.5 Smlouva o poskytování služeb nabývá ú!innosti okamžikem jejího uzav"ení, p#ípadn$:
▪ pokud ú%astník uhradí alespo& 'ást ceny akce nebo
▪ pokud ú(astník zahájí ú)ast na akci.  4 CENA AKCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY4.1 Ú*astník se zavazuje uhradit po+adateli cenu za zajišt,ní možnosti ú-asti na akci ve výšidohodnuté ve smlouv. o poskytování služeb.  4.2 V cen/ akce m0žou být zahrnuty krom1 zajišt2ní možnosti ú3asti na akci i další pln4ní, pokud je tak uvedeno ve smlouv5 o poskytování služeb. 4.3 Cenu akce dle smlouvy o poskytnutí služeb m6že ú7astník uhradit po8adateli následujícími zp9soby:
▪ bezhotovostn: (platební kartou, bankovním p;evodem) prost<ednictvím rezerva=ního systému nebo
▪ bezhotovostn> ode?tením ceny akce ze zákaznického kreditu ú@astníka,
▪ v hotovosti pAed akcí v provozovnB Prostor 8 na adrese Šmilovského 8, Praha 2. 4.4 PCípadné slevy poskytované poDadatelem nelze vzájemnE kombinovat. Slevy je možné u poFadatele uplatnit pouze pGed uzavHením smlouvy o poskytování služeb. 4.5 PoIadatel je plátcem danJ z pKidané hodnoty (dále jen „DPH“). Cena akce zveLejnMná na webové stránce poNadatele obsahuje DPH. 5 STORNO PODMÍNKY 5.1 ÚOastník se mPže z akce odhlásit, a to prostQednictvím rezervaRního systému nebo elektronickou poštou na adresu poSadatele. 5.2 Pokud k odhlášení úTastníka dojde nejménU jedenáct (11) dnV pWed plánovaným zaXátkem akce, nevzniká poskytovateli právo na odmYnu. Pokud k odhlášení úZastníka dojdenejvíce deset (10) dn[ a nejmén\ t]i (3) dny p^ed plánovaným za_átkem akce vzniká po`adateli právo na 50 % ceny akce dle smlouvy o poskytování služeb. Pokud k odhlášení úaastníka dojde ménb než tci (3) dny pded plánovaným zaeátkem akce, pofadatel má právo na celou (100%) cenu akci náleží dle smlouvy o poskytování služeb.  5.3 V pgípadh neúiasti újastníka na akci nebude úkastníkovi poskytnuta žádná lnanmní nebo nennanoní náhrada. 5.4 Úpastník má právo poslat za sebe náhradníka, pokud o tom pqedem informuje poradatele.Náhradník musí odeslat vlastní objednávku a uzavsít smlouvu o poskytování služeb, na tuto smlouvu se pak ptevede zaplacená cena akce (nebo její uást) pvvodního úwastníka. 5.5 V pxípady, že objednateli vznikne nárok na vrácení zásti uhrazené ceny akce dle {l.  5.2 obchodních podmínek, jež byla ze zákaznického kreditu ú|astníka, bude tento kredit zp}tn~ navýšen o odpovídající �ástku.



 6 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  6.1 Po�adatel není ve vztahu k ú�astníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustano-vení § 1826 odst. 1 písm. e) ob�anského zákoníku. 6.2 Ú�astník svá práva vyplývající z odpov�dnosti po�adatele za vady pln�ní uplat�uje u po-skytovatele písemn� elektronickou poštou na adrese po	adatele.
 6.3 Mimosoudní vy
izování stížností spot�ebitel� zajišuje prodávající prost�ednictvím elek-tronické adresy info@prostor8.cz. Informaci o vy�ízení stížnosti ú�astníka zašle po�adatel na elektronickou adresu ú�astníka. 6.4 Po�adatel je oprávn�n k poskytování služeb na základ� živnostenského oprávn�ní. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své p�sobnosti p�íslušný živnostenský ú�ad. Dozornad oblastí ochrany osobních údaj� vykonává Ú�ad pro ochranu osobních údaj�. �eská ob-chodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona

�. 634/1992 Sb., o ochran� spot ebitele, ve zn!ní pozd"jších p#edpis$. 6.5 Ú%astník tímto p&ebírá na sebe nebezpe'í zm(ny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ob)anského zákoníku. 6.6  Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy o poskytování služeb z d*vodu její neur+itosti. 6.7 Ú,astník se akce ú-astní dobrovoln.. Ú/astník nese po celou dobu trvání akce za sebe a za vše, co d0lá plnou odpov1dnost. Pokyny lektor2 jsou pouze návrhy, kterými se ú3astník 
4ídí podle vlastního uvážení. Ú5astník bere na v6domí, že m7že být v pr8b9hu seminá:evystaven fyzickému, psychickému, ;i emocionálnímu zatížení.  6.8 Akce není náhražkou za léka<skou =i psychoterapeutickou pé>i. V p?ípad@, že úAastník v dobB akce podstupuje jakýkoliv druh léCby (obzvláštD psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se pEed zahájením akce informovat lektora o této skuteFnosti a o charakteru obtíží. ÚGastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotníchkomplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnHní, epilepsie, astma, tIhotenství apod.). ÚJastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekKní onemocnLní.  7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJM7.1 PoNadatel plnO respektuje dPvQrný charakter dat, která úRastník vyplSuje do objednávkya poskytuje TrmU Prostor pro lidi, s.r.o. PoVadatel tato data používá k realizaci celého ob-chodu, vWetnX nezbytných úYetních operací, vystavení daZových doklad[, identi\kaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s ú]astníkem, tedy veškeré zákaznické administra-tivy a rovn^ž k marketingovým ú_el`m. Tato data jsou ukládána v databázi s paísným zabezpebením proti zneužití. 7.2 Podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme osobní údaje jsou k dispozici na stránce http://www.prostor8.cz/ochrana-osobnich-udaju/8 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDcLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 8.1 Údastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poea-datele na elektronickou adresu úfastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdglení pohadatelem na elektronickou adresu úiastníka.

 8.2 Pojadatel používá tzv. cookies na webových stránkách k analýze návštkvnosti a remarke-tingu. Úlastník používáním webových stránek souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho po-
mítan.

 8.3 Více o cookies také na http://www.prostor8.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 9 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  9.1 Pooadatel mpže od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv i qásterns odstoupit, zejména pokud se akce nekoná, a to oznámením zaslaným na adresu objednatele. V ptípadu, že dojde 



k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle p�edchozí v�ty, vrátí po�adatel ú�astníkoviuhrazenou cenu akce nebo její �ást. 9.2 Po�adatel m�že od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv odstoupit také v p�ípad�, že ú	astník poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb nebo z obchodních podmínek 
i poruší obecn� závazné právní p�edpisy. V takovém pípad� nevzniká po�adateli nárok na vrácení uhrazené odm�ny.  9.3 Ú�astník bere na v�domí, že nem�že odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla spln�na s jeho p�edchozím výslovným souhlasem p�ed uplynutím lh�ty pro odstoupení od smlouvy. 9.4 Nejde-li o p�ípad uvedený v �l. 9.3 obchodních podmínek nebo o jiný p�ípad, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je ú�astník, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ob�anského zákoníku, oprávn�n od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lh�t�  trnácti (14) dn! od jejího uzav"ení. Pro toto odstoupení od smlouvy m#že ú$astník využít vzorový formulá% poskytovaný po&adatelem, jenž tvo'í p(ílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy m)že ú*astník zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího +i naadresu elektronické pošty po,adatele. Odstoupí-li ú-astník od smlouvy podle tohotoustanovení, je objednatel povinen uhradit po.adateli pom/rnou 0ást sjednané ceny za pln1ní poskytnuté po2adatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.10 PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA 10.1 Ú3astník 4iní objednávku, uzavírá smlouvu o poskytnutí služeb a ú5astní se akce z vlastnísvobodné v6le a na vlastní odpov7dnost. 10.2 Uzav8ením smlouvy ú9astník 10.2.1 prohlašuje, že netrpí žádnou psychickou poruchou ani (infek:ní) chorobou, díky které by mohlo být b;hem akce ohroženo jeho/její vlastní zdraví nebo zdraví dalšíchú<astník=, lektor> nebo dalších osob, 10.2.2 zavazuje se informovat lektory p?ed za@átkem akce o všech relevantních (fyzických nebo psychických) obtížích, které jsou nebo byly pAedmBtem léCby.  10.2.3 prohlašuje, že na akci nehledá lékaDskou nebo psychoterapeutickou pomoc a bere na vEdomí, že lektoFi nepracují v oblasti medicíny, ale jako prGvodci a podporovatelé nacestH osobního rozvoje, trenéIi u cviJení nebo lektoKi u vzdLlávání, 10.2.4 prohlašuje, že si se vMdom(a), že akce mNže být pro nOj/ni fyzicky, emocionálnP apsychicky nároQný a také, že pokyny lektorR jsou pouze návrhy – jakékoliv cviSení nebo techniku mTže úUastník odmítnout, pVerušit nebo snížit jejich intenzitu dle vlastního uvážení s ohledem na svWj aktuální fyzický nebo psychický stav. 10.3 UzavXením smlouvy o poskytnutí služeb úYastník prohlašuje, že nebude Zinit lektory ani po[adatele akce zodpov\dnými za jakoukoli fyzickou nebo psychickou újmu nebo ztrátu, které se mohou vyskytnout b]hem nebo po skon^ení akce.  10.4 Ú_astník se zavazuje, že v pr`bahu akce nebude pod vlivem drog bi jiných návykových látek a souhlasí s tím, pokud tento závazek poruší, mcže to být ddvodem k ukoneeníjeho/její úfasti na akci bez možnosti navrácení uhrazené ceny akce. 10.5 Úgastník dává lektorhm akce oprávniní pjerušit jeho/její úkast na akci, pokud to budou považovat za nutné – v takovém plípadm mnže být cena za akci navrácena. 10.6 Úoastník mpže kdykoliv svoji úqast na akci prerušit – toto odstoupení od smlouvy se pak 
sídí tl. 9.4 obchodních podmínek. 11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 11.1 Pokud vztah založený smlouvou o obchodním zastoupení obsahuje mezinárodní (zahraniuní) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah vídí weským právem.



 11.2 Je-li n�které ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neú�inné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustano-vení co nejvíce p�ibližuje. Neplatností nebo neú�inností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.  11.3 Právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se �ídí zejména ob�anským zákoníkem s tím, že pro ú�ely vztah� mezi po�adatelem a ú	astníkem se: 11.3.1 vylu
uje ustanovení § 1748 a § 1763 ob�anského zákoníku, 11.3.2 vylu�uje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558odst. 2 obanského zákoníku v p�ípad�, kdy je ú�astník podnikatelem, 11.3.3 vylu�uje použití ustanovení § 1799 a § 1800 ob�anského zákoníku v p�ípad�, kdy je objednatel podnikatelem.  11.4 P�ílohu obchodních podmínek tvo�í formulá� pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spot�ebitelem. 11.5 Smlouva o poskytování služeb v�etn� obchodních podmínek je archivována po�adatelem v elektronické podob� a není ve�ejn� p�ístupná.  11.6 Kontaktní údaje po adatele jsou:
▪ adresa elektronické pošty info@prostor8.cz 
▪ telefon 737 848 627.V Praze 25.5.2018        Prostor pro lidi, s.r.o.


