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Životní restart 
3 měsíční online seberozvojový program pod vedením life-koučky Kristina Rumlové 

28.10.2020 – 21.1.2021 

 

Smluvní podmínky – pro vstup do Mastermind skupiny Životní restart 

  
Kontaktní osoba a lektor:  
Kristina Rumlová 
Kristina.rumlova@coach4joy.com  
+420 776 320 189  
 

Registrace:  
Objednávka účasti v programu Mastermind Životní restart je platná zasláním první platby (částka viz 
níže) na účet číslo 1177329033/3030. Nezbytnou podmínkou účasti v programu Mastermind Životní 
restart je doručení těchto Smluvních podmínek podepsaných účastníkem programu: e-mailem 
oskenované na adresu kristina.rumlova@coach4joy.com, nebo do schránky facebookové stránky 
Kristna Rumlová, Coach 4 joy, na poštovní adresu organizátora nebo osobně. Nedoručení smluvních 
podmínek může být důvodem k zrušení objednávky a vrácení platby zájemce o účast v programu.  
 

Platební podmínky a storno:  

 
Účastník může využít jedné z následujících možností:  
1) Zakoupení balíčku Mastermind Životní restart a uhrazení celkové částky 15.000 Kč najednou při 
registraci nebo pomocí splátek viz splátkový kalendář níže. 

 
2) Zakoupení balíčku Mastermind Životní restart s koučinkem a uhrazení celkové částky 22.500 Kč 
najednou při registraci nebo pomocí splátek viz splátkový kalendář níže. 

 

3) Uhrazení ceny Mastermindu ve třech splátkách s tím, že celková cena je pak vyšší o 1.000Kč, než 
při uhrazení kurzovného najednou. Platební kalendář je v tomto případě následující:  
 

 Mastermind Životní 
restart 

Mastermind Životní 
restart s koučinkem 

Datum splatnosti 

1.splátka 5000 Kč 7500 Kč 26.10.2020 

2.splátka 6000 Kč 8500 Kč 30.11.2020 

3. splátka 5000 Kč 7500 Kč 30.12.2020 

 

Účastníkům je dále poskytnuta sleva kurzovného ve výši 3.000Kč v případě zakoupení kurzovného, 
nebo zaplacení první splátky do 7.10.2020 23:59. Splátkový kalendář je pak v tomto případě 
následující: 
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 Mastermind Životní 
restart 

Mastermind Životní 
restart s koučinkem 

Datum splatnosti 

1.splátka 5000 Kč 7500 Kč do 7.10.2020 23:59 

2.splátka 3000 Kč 5500 Kč 30.11.2020 

3. splátka 5000 Kč 7500 Kč 30.12.2020 

 
 
V případě zrušení objednávky více než 30 dní před zahájením programu se účastník zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10 % z dosud zaplaceného kurzovného. V případě zrušení objednávky méně než 
30 dní před zahájením programu se účastník zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 50 % z dosud 
zaplaceného kurzovného. V případě, že není v zájmu účastníka zaplatit smluvní pokutu, můžete za sebe 
do programu poslat náhradníka. Objednáním účasti v programu Mastermind Životní restart se účastník 
zavazuje uhradit celou jeho cenu, a to i v případě, že se v jeho průběhu rozhodne z osobních důvodů 
program nedokončit. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení programu není jakýkoliv nárok na 
vrácení zaplaceného kurzovného nebo jeho části. Výjimku může udělit lektor kurzu v případě, že 
účastník přeruší účast v programu z vážných zdravotních důvodů, které mu dlouhodobě znemožňují 
účast. To musí být doloženo potvrzením od ošetřujícího lékaře. Další výjimky jsou věcí dohody 
smluvních stran.  
 
Organizátor si vyhrazuje právo Mastermind Životní restart zrušit nebo přesunout termíny jednotlivých 
jeho částí, např. v případě neočekávaných událostí, onemocnění lektora nebo v případě, že nebude 
dostatek účastníků. V případě zrušení celého programu má účastník nárok na vrácení celé dosud 
zaslané částky.  
 

Obsah Mastermindu Životní restart:  

 
Účastník mastermindu zakoupením balíčku Mastermind Životní restart získá: 

 

• Vstupní dotazník, 

• Přístup k osmi uzavřeným vysíláním (Vysílání v rozsahu 60-90min budou probíhat online přes 

platformu Zoom, nebo její alternativu),  

• Prostor na kladení otázek v rámci vysílání (V rámci vyhrazeného času bude mít účastník prostor 

klást otázky, případně otázky v rámci předem stanovených podmínek zasílat. Otázky budou 

odpovídány ve vyhrazeném čase v rámci vysílání. Lektor bude odpovídat na maximum otázek tak, 

aby zajistil podporu všem účastníkům. Lektor si vyhrazuje právo nepokrýt vždy všechny otázky, 

např. v případě velkého množství otázek od jednoho účastníka, v případě opakujících se, či 

podobných otázek apod.), 

• Přístup do uzavřené facebook skupiny Životní restart, 

• Pracovní listy a doporučené domácí úkoly v podobě příspěvků ve facebookové skupině, 

• Výstupní dotazník, 

• Přístup k záznamům z vysílání půl roku po skončení programu, stejně jako k ostatním materiálům 

poskytnutým v Mastermindu Životní restart. 

Účastník mastermindu zakoupením balíčku Mastermind Životní restart s koučinkem navíc získá: 

• 3 koučovací individuální sezení s lektorem v rozsahu 60min/sezení. Termíny individuálních 

sezení budou domluveny na individuální bázi v časech mezi 17-20 hodinou. Koučinky budou 

probíhat přes platformu Zoom, nebo alternativní aplikaci umožňující přenos obrazu i zvuku 

obou zúčastněných stran. Účastník má právo zrušit dohodnutý termín koučink písemně přes 
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sms na tel.číslo: +420776320189 nejpozději do 24hodin před domluveným termínem. 

V případě pozdější omluvy se účastník zavazuje zaplatit smluvní pokutu v hodnotě 500Kč. 

V obou případech má následně účastník nárok na náhradní termín koučinku. Účastník má 

právo na pozdější omluvu než min. 24 hodin před smluveným termínem bez nutnosti platit 

pokutu 1x po dobu trvání programu, a to zéjména v případě závažných zdravotních důvodů. 

Plánované termíny vysílání:  
St 28.10.2020  Analýza spokojenosti 

St   4.11.2020 Tvůj cíl 

Čt 12.11.2020 Motivace a cesta za sny 

Čt 26.11.2020 Zvládání překážek 

Pá 11.12.2021 Q&A, tvoje otázky a odpovědi 

St  16.12.2021 Time-management 

Čt      7.1.2021 Lídrovství 

Čt    21.1.2021 Q&A, tipy na další cestu 

Vysílání budou probíhat vždy v 19:00. 

 

Obsah vysílání:  
 

1. Analýza spokojenosti 

Prozkoumáme, jak si v životě vedeš a kde vlastně se změnou začít, aby se výsledky dostavily co 

nejdříve i v dalších oblastech. 

  

2. Tvůj cíl 

Podíváme se na to, že máš svůj cíl/své přání jasně definované, abychom věděli, kam skutečně 

směřuješ. Naučíme se, jak obejít pocit, že nevím, co chci, ale i to, jak pracovat na takovém cíli, jako 

„objevit životní poslání“, nebo „získat sebevědomí“. 

 

3. Motivace a cesta za sny 

Budeme se bavit o tom, jak funguje motivace, jak si nastavit akční kroky, které skutečně povedou 

k cíli, budou tě bavit a budou slučitelné s tvým každodenním životem. 

 

4. Zvládání překážek 

Naučíme se, jak zvládnout překážku v podobě nedostatku času, peněz, ale i na úrovni podvědomých 

přesvědčení, která tě mohou brzdit na cestě za tvými sny. Budeme společně pracovat na konkrétních 

příkladech, které už se budou na naší společné cestě vynořovat. Budeš tak mít maximální podporu, 

právě ve chvíli, kdy nejčastěji naše cesty za sny vzdáváme. 

5. Time-management 

Kdy je správný čas na odměnu a oddych, kde je správná míra rozmazlování a jak si nastavit balanc 

mezi relaxem a cílevědomou cestou za svými sny. Jak se nestat lenochem, nebo otrokem svých snů? 

Jak vyskočit z křeččího závodu? 

  

6. Lídrovství 

Podíváme se na to, jak být sám sobě laskavým lídrem. Jak zvládat nové výzvy, ale také jak se vést 
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chytře. Jak využívat potenciál spolupráce, delegování, přijímání pomoci? Jak si vybírat mentory, 

učitele a vzory, které mě na mé cestě posunou? 
 

7.- 8. Plus 2 vysílání věnovaná pouze vašim otázkám 

Odpovědnost:  
Účast v programu je dobrovolná, stejně tak jako účast na jednotlivých vysíláních, či aktivita ve 
facebookové skupině. Každý účastník nese plnou zodpovědnost za sebe sama a své činy před, v 
průběhu i po skončení programu a za jakékoli škody, které způsobí. Organizátor a lektor nepřebírá 
zodpovědnost za škody způsobené v průběhu programu jednotlivými účastníky. Program Mastermind 
Životní restart nenahrazuje psychoterapeutickou ani jinou lékařskou péči, či odporné poradenství 
jakéhokoli druhu. Účastníci, kteří jsou v psychoterapeutické nebo psychiatrické péči, jsou povinni 
konzultovat účast v programu se svým terapeutem a informovat o své léčbě lektora kurzu před jeho 
zahájením.  
 
Organizátor a lektor kurzu jsou oprávněni rozhodnout o vyloučení účastníka z programu v případě, že 
se účastník opakovaně neřídí pokyny lektora, porušuje Smluvní podmínky nebo práva ostatních 
účastníků programu. Za porušení podmínek se považuje také skutečnost, že účastník neuhradí 
kurzovné v termínu dle těchto Smluvních podmínek.  
 
Organizátor a lektor kurzu nenese odpovědnost za aktivní účast účastníka v programu. Neúčast na 
jednotlivých vysíláních, při plnění dobrovolných úkolů apod. nebude nikterak postihována. Účastník 
však nese plnou zodpovědnost za přínos a konkrétní dopad poskytovaných seberozvojových technik a 
doporučení v jeho životě, stejně jako za posouzení a rozhodnutí, nakolik a jakým způsobem 
poskytované tipy aplikovat v jeho konkrétní jedinečné situace. 
 

Mlčenlivost:  
Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost týkající skupinových procesů a informací o dalších 
účastnících, které získají v průběhu programu. Účastníci se zavazují, že nebudou sdílet citlivé údaje a 
jakékoliv příspěvky ostatních účastníků programu s kýmkoli mimo skupinu účastnící se programu 
Mastermind Životní restart, a to ani po jeho ukončení. Účastníci se dále zavazují, že nebudou šířit 
materiály, techniky a metody nabyté v programu.  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:  
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že souhlasím se 

zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví 

organizátora a lektora programu, Kristiny Rumlové, IČO: 03474984. Souhlasím s tím, že tyto údaje 

mohou být zpracovávané s pomocí Mailchimp® mailingového účtu Kristiny Rumlové. Souhlasím také s 

tím, že moje údaje (např. jméno a příjmení, či další údaje, a to na základě předchozí společné dohody) 

mohou být poskytnuty účastníkům programu Mastermind Životní restart (v rámci uzavřené 

facebookové skupiny Životní restart), pokud výslovně tento souhlas neodvolám, a to písemnou formou 

nebo emailem. Souhlasím s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám kromě účastníků 

programu Mastermind Životní restart bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání 

dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí organizátora. Beru na 

vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze 

písemnou formou nebo emailem s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze s 

účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.  
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Organizátor a lektor:  
Kristina Rumlová, Praha - Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra 746/15, PSČ 16000, IČO: 03474984 

 

Moje osobní údaje:  
 
Jméno a příjmení:  
 
 

 
Email:  
 
 

 
Telefon:  
 
 

 
 
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s těmito Smluvními podmínkami. 
 
Datum:      Podpis:  
 
 

 
 

Adresa pro zaslání Smluvních podmínek:  
Ideálně prosíme pošlete oskenované podmínky na e-mail kristina.rumlova@kouc4joy.com případně 

do schránky facebookové stránky Kristina Rumlová, Coach 4 joy, nebo poštou na adresu Kristina 

Rumlová, Praha - Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra 746/15, PSČ 16000. 

 


