
Obchodní podmínky „6 TÝDENNÍ VÝZVA“

v Tiger Fight Club, z.s., Provozovna: Růžová 5597, Chomutov 430 05,

Jméno a příjmení:

……………………………………………………………………………………………………………………
…

adresa účastníka výzvy:

………………………………………………………………………………………………………………

1. Depozit 12000,- Kč se platí výhradně elektronicky na bankovní účet spolku č.: 2201075331/2010. Depozit

představuje plnou cenu služeb celé 6týdenní výzvy.

2. Účastník výzvy získá:

- Neomezený vstup na kolektivní lekce, cardio, posilovnu

- Osobního kouče zdravého životního stylu

- Diagnostika a měření na InBody 7x (2x úplná diagnostika, 5 základní diagnostika)

- Výživové poradenství na míru k vašemu cíli

- Jídelníček na míru

- Online podpora 24/7 v uzavřené FB skupině
- Sada cviků na doma pro pokročilé

3. Účastník kurzu hubnutí se zavazuje, že po celou dobu členství:

- Bude pravidelně chodit cvičit, min. 3x týdně (min. 18 tréninků za měsíc)

- Bude se pravidelně 1x týdně přeměřovat na InBody

- Bude dodržovat jídelníček, který mu bude vypracován

- Bude pravidelně vyplňovat motivační deník

- Bude min. 1x týdně zveřejňovat motivační deník na uzavřené FB skupině
- Bude plnit všechny úkoly, které budou vyhlášeny na FB skupině
- Zhubne 5% tuku, měřeno na přístroji InBody 270

4. Vzorec výpočtu finální redukce tuku: počítáme rozdíl hmotnosti tuku v kg mezi prvním a posledním měřením

(např. 2,5 kg). Procento úbytku tuku vztahujeme k původní celkové tělesné váze v kg, se kterou jste začali

(např. 59,3 kg). Vzorec: Shozený tuk (kg) krát(x)100 děleno (/) původní hmotnost (kg)=shozené procento tuku

(%). Výpočet 2,5x100/59,3=4,21%

5. Souhlasí se zveřejněním fotek PŘED a PO, v rámci reference celé výzvy (fotografie před a po v přiléhavém

oblečení)

6. Vytvoří výslednou tištěnou referenci na konci výzvy, obsahující osobní příběh vybrané naměřené hodnoty, foto

PŘED, PO, kterou zveřejní na FB stránce „6 týdenní výzva Chomutov“.

7. Vytvoří výslednou referenci formou videozáznamu na konci výzvy.

8. Splní a pokračuje: V případě, že účastník výzvy splní všechny body odstavce 3 a bude pokračovat v hubnutí

dále získává 6týdenní výzvu ZDARMA. Deposit 12000 Kč se použije na splátku ročního členství tak, že se

rozloží do 12ti plateb. Klient bude následně ještě doplácet 1000 Kč měsíční splátky. Cena kurzu hubnutí je

2000 Kč/měsíc.

9. Splní a končí: V případě, že účastník výzvy splní všechny body odstavce 3 a nechce dále pokračovat v hubnutí

zaplatí 50% ceny služby kurzu hubnutí (12000 Kč) tj. 6000 Kč. Zbylých 6000 Kč z depozitu mu bude neprodleně
vráceno na jeho účet.

10. Nesplní a pokračuje: V případě, že účastník výzvy nesplní všechny body odstavce 3 a bude pokračovat

v hubnutí zaplatí 50% ceny služby kurzu hubnutí (12000 Kč) tj. 6000 Kč. Zbylých 6000 Kč z depozitu se rozloží

do 12ti plateb. Klient bude následně ještě doplácet 1500 Kč měsíční splátky. Cena kurzu hubnutí je 2000

Kč/měsíc.

11. Nesplní a končí: V případě, že účastník výzvy nesplní všechny body odstavce 3 a nechce dále pokračovat

v hubnutí zaplatí plnou hodnotu výzvy (služba kurzu hubnutí) ve výši 12000 Kč. To znamená depozit bude

použit na úhradu ceny kurzu.

12. Účastník kurzu se zavazuje, že nepředá jídelníček a další dokumenty, třetí osobě. Nebude tyto dokumenty a

jídelníček zveřejňovat veřejně na sociálních sítí a internetu. Nepředá v jakékoliv podobě, tištěné a ani

elektronické. Informace o kurzu s jídelníčkem jsou majetkem Tiger Fight Clubu.

Obchodní podmínky „Kurzu hubnutí“ jsou vyhotoveny ve dvou originálech: 1x Tiger Fight Club, 1x klient

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s těmito obchodními podmínkami.

V Chomutově dne …………………………………..



Obchodní podmínky „6 TÝDENNÍ VÝZVA“

v Tiger Fight Club, z.s., Provozovna: Růžová 5597, Chomutov 430 05,

…………………………………………………..

………………………………………………….

Podpis klienta Ing. Martin Matouš - předseda


