Smluvní podmínky CŽBB – Therasuit terapie (platné od 1. 1. 2018)

Cesta Životem bez bariér, z. s., IČO 27044700, sídlo: Paběnice 75, 285 43, provozovna: KOSTKA
bez bariér – denní centrum pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek, Kvapilova 140/2284 01 Kutná
Hora

1. Platnost podmínek
1.1 Smluvní podmínky se vztahují na všechny Klienty TheraSuit terapie.

2. Přihlášení Klienta
2.1 Klient je zařazen do pořadníku na terapii po vyplnění a odevzdání závazné přihlášky a zaslání
kompletní požadované lékařské dokumentace.
2.2 Na základě zaslané přihlášky je Klient pozván k vstupnímu vyšetření, které je podmínkou pro
konečné začlenění Klienta do pohybové terapie TheraSuit.

3. Platební podmínky
3.1 Celková cena terapie je stanovena na 7 500,- korun za týden.
3.2 Na základě konečného začlenění Klienta do pohybové terapie je Klientovi cca dva měsíce před
zahájením terapie zaslána výzva k platbě. Platbu musí Klient uskutečnit nejdéle jeden měsíc před
nástupem k TheraSuit terapii v plné výši. Pokud nebude v termínu platba připsána na účet
poskytovatele, zaniká Klientovi nárok na přidělený termín.

4. Storno podmínky a přerušení terapie
4.1 Pokud bude terapie Klientem stornována do 21 dní před započetím terapie, Klientovi bude
přepsána uhrazená částka pro terapii v jiném termínu. Nový termín musí být stanoven do 12 měsíců
od původního termínu terapie, jinak bude platba vrácena v plné výši.
4.2 Pokud bude terapie Klientem stornována do 14 dní před započetím terapie, bude Klientovi
účtován storno poplatek ve výši 15% z uhrazené částky. V případě, že důvodem zrušení termínu je
nemoc Klienta, doložená lékařským potvrzením, bude Klientovi účtován storno poplatek ve výši
5% z uhrazené částky.
4.3 Pokud bude terapie Klientem stornována do 7 dní před započetím terapie, bude Klientovi
účtován storno poplatek ve výši 30% z uhrazené částky. V případě, že důvodem zrušení termínu je
nemoc Klienta, doložená lékařským potvrzením, bude Klientovi účtován storno poplatek ve výši
15% z uhrazené částky.
4.4 Pokud bude terapie Klientem stornována 7 dní a méně před započetím terapie bude Klientovi
účtován storno poplatek ve výši 50% z uhrazené částky, pokud poskytovatel individuálně nestanoví
jinak.

4.5 Pokud bude terapie Klientem v průběhu terapie přerušena na 1 -5 dní, Klient nemá nárok na
vrácení peněz ani na náhradní termín. V případě přerušení, nebo předčasného ukončení terapie na
více než 5 dní, stanoví poskytovatel storno podmínky individuálně, nejvýše však 60 % z uhrazené
částky.

5. Rehabilitační léčba
5.1 Poskytovatel se zavazuje řádně přihlášenému Klientovi poskytnout terapii v její plné formě, či
dle individuálního rehabilitačního plánu předem schváleného Klientem.
5.2 Poskytovatel a Klient souhlasí s tím, že přítomnost rodiče, zákonného zástupce či doprovodu
pacienta v průběhu poskytování léčebné péče závisí na domluvě s ošetřujícím fyzioterapeutem
pacienta. Ošetřující fyzioterapeut má právo odmítnout přítomnost rodiče, zákonného zástupce či
doprovodu pacienta v průběhu poskytování terapie.
5.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo terapii neposkytnout nebo ji ukončit bez nároku na vrácení
peněz v následujících případech:




Klient nesplnil platební podmínky uvedené v článku 3
V případě, že Klient uvedl v přihlášce nepravdivé údaje
V případě, že Klient neuvedl v přihlášce důležité informace týkající se jeho zdravotního
stavu.

5.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo terapii Klienta zrušit či ukončit v průběhu z organizačních či
jiných důvodů, Klientovi za neuskutečněné dny terapie bude vrácena částka v plné výši.
5.4 Klient musí mít platné zdravotní pojištění po celou dobu průběhu terapie.

6. Pořizování audiovizuálních záznamů
6.1 Pořizování fotografií a audiovizuálního záznamu z terapie je Klientům umožněno po výslovném
souhlasu ošetřujícího fyzioterapeuta.
6.2 Fyzioterapeut má právo pořizovat fotografie a audiovizuální záznam v průběhu terapie se
souhlasem Klienta/zákonného zástupce. Pořízené fotografie a audiovizuální záznamy mohou být
použity na webových stránkách a propagačních materiálech CŽBB v případě, že se poskytovatel a
Klient nedomluví jinak.

7. Ochrana osobních údajů
7.1 Informace o klientovi jsou důvěrné a poskytovatel se zavazuje s nimi tak nakládat a
neposkytovat je třetím osobám. S osobními údaji je nakládáno v souladu GDPR.
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