
PRAKTICKÉ INFORMACE K LEKCÍM PARKOURU

Lekce parkouru v tomto pololetí probíhají od 3.9.2018 do 2.2.2019 mimo následující

termíny odpadnutých lekcí: Pá 28.9.2018, So 29.9.2018, Po 24.12.2018 - Út 1.1.2019

CO S SEBOU?:

 pohodlné oblečení, které neomezuje v pohybu
 běžecká nebo volnočasová obuv na přezutí
 pití
 Pokud k nám jdete poprvé, tak na první hodinu přineste podepsané Prohlášení návštěvníka.

OMLUVA A NÁHRADA ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ:

Omluvy krátkodobé absence nevyžadujeme. Zameškané hodiny si můžete nahradit v 
jakémkoliv termínu dané věkové a pokročilostní skupiny. Náhradu není potřeba dopředu hlásit. 
Stačí přijít na lekci a informovat instruktora na místě, jaký termín nahrazujete, respektive v jaký čas 
pravidelně chodíte. Lekce je však nutné vyčerpat do konce příslušného pololetí.
Všechny vypsané termíny lekcí jsou k náhledu v rozvrhu.

ÚRAZ / DLOUHODOBÁ NEMOC:

Pokud účastník lekce utrpí úraz nebo je dlouhodobě nemocný a to mu znemožňuje 
pokračovat v lekcích, budou z tohoto důvodu nevyužité lekce převedeny na kredity* v profilu na 
našem webu. Tyto kredity lze pak využít jako slevu v poměrné částce na koupi dalších produktů, 
například tréninky parkouru na další pololetí. To však pouze za dodržení podmínek níže:

1. Lekce, z důvodu úrazu či nemoci a následné doby nutné pro léčení, již není možné si nahradit v rámci 
objednaného pololetí.

2. Úraz či nemoc znemožňující účast na lekcích je nutné doložit potvrzením od lékaře, a to bezodkladně po 
vzniku této okolnosti.

3. Předpokládaný rozsah z důvodu úrazu či nemoci nevyužitých lekcí je nutné oznámit písemně na e-mailovou 
adresu info@imacademy.cz zároveň s lékařským potvrzením. Uveďte prosím variabilní symbol vaší 
objednávky a jméno účastníka.

* Na kredity se převedou pouze ty lekce, které následují po oznámení úrazu či nemoci.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ:

Upozorňujeme, že nemáme úrazové pojištění pro účastníky lekcí. Doporučujeme použít 
následující kontakt pro nastavení vlastního pojištění, které je použitelné i na parkour:

Veronika Fantová: +420 774 596 990

                                                                                                                                                                                                                
Jiné odpovědi na často kladené dotazy najdete na našem webu v sekci kontakt. Případně použijte 
následující kontakty:

brno@imacademy.cz
+420 723 815 363 

https://imacademy.cz/dokumenty
https://imacademy.cz/kontakt
mailto:info@imacademy.cz
https://imacademy.cz/rozvrh

