PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CANYONINGU
Zákaz účasti na canyoningovém programu:
Osobě pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky

Pokud se příjemce dostaví k čerpání služby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, jedná se z jeho strany o hrubé porušení podmínek čerpání
služby a poskytovatel je oprávněn příjemci odepřít plnění služby a bez nároku na storno poplatek jej vyloučit z akce. K ověření přítomnosti alkoholu si
poskytovatel vyhrazuje právo provést dechovou zkoušku

Těhotné osobě

Canyoning je riziková a fyzicky náročná sportovní aktivita, příjemce může ohrozit sebe i dítě. Těhotenství je vážná překážka bezpečného absolvování služby.. Z
tohoto důvodu je zakázáno se v těhotenství canyoningového programu účastnit. Příjemce v jiném stavu je oprávněn bez stornopoplatku zrušti svou registraci na
službu 21 dní před termínem čerpání služby. Uhrazené plnění je příjemce oprávněn převést na třetí osobu. Případně si může příjemce rezervovat jiný termín z
nabídky poskytovatele bez časového omezení.

Osobě se zdravotním postižením

Canyoning je fyzicky i psychicky náročná sportovní aktivita, příjemce se zdravotním postižením může ohrozit sebe ostatní. Pokud v takovém případě příjemce zruší svou účast
minimálně 21 dní před termínem čerpání služby má případě nárok na refundaci uhrazeného plnění, případně může převést uhrazené plnění na třetí osobu.

Možné omezení účasti na canyoningovém
programu:
Příjemce je povinnen informovat poskytovatele v případě že trpí jednou z nemocí, jako je astma, cukrovka, hemofilie, alergie,
akrofobie, klaustrofobie, výrazná nadváha, poruchy pohybového aparátu, absolvované operace pohybového aparátu,
kardiovaskulární problémy apod.
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4.3. Klient má právo podat stížnost u dozorového úřadu – u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese
Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha
7, oficiální
www: https://www.uoou.cz.
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