
 Zdravotní a etické podmínky  

účasti na kurzech Školy pánevního dna u Renaty Sahani

Pro koho jsou podmínky účasti platné? 

• platí pro kurzy přezenční /s Vaší reálnou živou účastí/ 
• pro prezeční přednášky a ochtnávky 
• pro veškeré videokurzy školy 
• pro veškeré on-line kurzy, lekce, přednášky i ochutnávky 
• pro konzumaci E-booků :-) a bologových článků 

U koho? 

• tyto podmínky platí pro aktivity Renaty Sahani, každá z lektorek školy si dává své podmínky sama 

Jaký je jejich smysl?

• ochrana Vašeho zdraví, některé zdravotní potíže a stavy opravdu nejsou pro cvičení pánevního dna Metodou 
3x3 vhodné!  

• ochrana školy před ukradením know how z kurzu 

Počítejte s dokladem totožnosti

• na prezenčních kurzech dokládáte svou totožnost ověřením OP /občanského průkazu/, abychom věděly koho na
kurzu máme  

• v přihlášce vyplňujte prosím Vaše reálné Jméno a Příjmění, nikoliv přezdívky :-) 
• FB profily je třeba mít staré min 1 rok a to s reálnou fotkou zepředu /platí pro přijetí do podpůrných FB skupin 

po kurzu/ kvůli ochraně soukromí ostatních účastnic 
• pravidla pro online kurzy jsou upravena samostatně 

• počítejte s povinných prohlášením o bezinfekčnosti
/je součástí obchodních podmínek i těchto zdravotních podmínek účasti/ 

 

Prohlašuji a souhlasím
 

1. prohlašujete, že jste starší 18 let /zejména při účasti na on-line kurzu/ 

2. nejste v péči psychiatra a neberete psychofarmaka /ani jste v posledních 3 letech nebrala/

3. nejste v akutním traumatu /ani jste v posledních 3 letech nebyla/, nejste v akutním procesu probuzení 
kundalini

4. nejste závislá na alkoholu /ani jiných omamných rostlinách a látkách /ani jste v posledních 3 letech nebyla/

5. nebudete před kurzem, a zejména na kurzu požívat alkohol, ani jiné omamné rostliny a látky

6. nejste v prvním, ani třetím trimestru těhotenství /menstruace účasti na kurzu nebrání/

7. nejste vážně nemocná – jakékolik gynekologické zdravotní potíže, které souvisí s tématem kurzu máte 
povinnost oznámit lektorce spolu s přihláškou /vepsat je do poznámky formuláře/ a také těsně před zahájením 
kurzu oznámit lektorce na místě /carcinomy, myomy, endometrióza a jiné/

8. masérky, trenérky, koučky, cvičitelky a ženy z příbuzných oborů,
berete na vědomí, že kurz je pouze pro Vaši osobní potřebu, NEnahrazuje Certifikovaný kurz lektorek a Vy 



nemáte opravnění na jeho základě Metodu 3x3 /a to ani její části/ vyučovat, komerčně na znalostech z kurzu 
profitovat ve svém vlastním podnikání, státní ani soukromé praxi. Totéž platí o všech kurzech požádaných ŠPD.

9. Metoda 3x3 /včetně skript a dalších materiálů/ je autorské dílo a know how Renaty Sahani. Velmi ráda Vás 
uvidím na některém z odborných kurzů zakončených Certifikátem. 
Autorský zákon Zákon č. 121/2000 Sb. - je k nahlédnutí zde >>

10.kurz je prevencí v rámci regenerace a seberozvoje, nikoliv léčbou a o jeho vhodnosti se předem poraďte se 
svým ošetřujícím lékařem, kurz nenahrazuje lékařskou péči, ani psychoterapii

11.prohlašujete, že nejste v procesu umělého oplodnění, ani inseminace IVf, IVN

12. kurzu se účastníte plně na vlastní přání a tím i zodpovědnost /počítejte s možnou emoční rozladou po kurzu, 
s možnými bolestmi podbřišku, v kříži, či s namoženým pánevním dnem, průjmem apod./

13.svým podpisem potvrzujte, že jste svébytná, vcelku emočně vyrovnaná a máte zdravou schopnost přiměřené 
sebereflexe, lektorka nenese zodpovědnost za špatně aplikované a provedené cviky, techniky a doporučení 
z kurzu. Po kurzu máte možnost podpory v uzavřené FB skupině absolventek, záleží nám na Vás! 

Název kurzu:

Datum a místo konání kurzu:

Lektorka kurzu:

Organizátor kurzu:
Škola pánevního dna s.r.o.
IČO: 06383220

 

 

Prohlášení o bezinfekčnosti Covid19 se odevzdává až v den prezenčních kurzů na místě. 
/nikoliv předem :)/

 

 

________________________________________
Jméno a Příjmení 

podpis

 

Omlouváme se až úřední znění těchto pravidel, ale letité zkušennosti ukazují, 
že jsou opravdu potřeba. Děkuji těm z vás, které je ctíte a dodržujete. 

Výše uvedené podmínky účasti budete v tištěné podobě 
podepisovat přímo na kurzu. Můžete si je 

již nyní vytisknout

zde >>

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121
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