
Jak rezervovat:  

V rozvrhu si vyberete lekci, která Vám vyhovuje, po kliknutí na Vámi vybranou lekci Vás rezervační 

systém vyzve (když jste zde poprvé) k vytvoření rezervačního účtu nebo (když rezervujete druhou a 

další lekci) k přihlášení. 

Aktivace účtu 

Pro vytvoření rezervačního účtu po Vás bude systém vyžadovat: jméno, email, telefon a zvolíte si své 

heslo. 

Po odeslání přihlašovacího formuláře Vám (během několika sekund) na zadanou emailovou adresu 

přijde email, který je třeba potvrdit. 

Tím máte aktivovaný Váš rezervační účet, prostřednictvím kterého se bude nadále rezervovat na 

vybrané lekce.  

Aktivováním nového rezervačního účtu se Vám automaticky dobije prvních 100 kreditních bodů, 

které můžete rovnou použít pro rezervaci Vaší první lekce. Tento kredit se platí při příchodu na první 

lekci u lektorky. Následně je třeba si dobít  (doplnit) kredity pro rezervace dalších lekcí. 

Dobíjení kreditů Blansko 

Pro absolvování dalších lekcí je třeba kredit dobít (doplnit) a to předplacením na lekci u lektorky nebo 

bankovním převodem.  

Jakmile od Vás obdržíme finanční částku, přepočítáme její výši na kredity a neprodleně vepíšeme do 

Vašeho rezervačního účtu, abyste jej mohli využívat. 

Veškeré podklady pro platbu převodem najdete ve Vašem rezervačním účtu.  

A to: číslo účtu - 2900958344/2010 (Fio banka), variabilní symbol (je vygenerován systémem a je 

ojedinělý – pouze pro Vás – podle něj kredity dobíjíme), výše dobitého kreditu záleží na Vás. 

Při platbě bankovním převodem počítejte s časovou prodlevou 2 – 3 dnů, než platba proběhne. 

Počet uhrazených lekcí resp. dobitých kreditů je libovolný, minimálně však v hodnotě jedné lekce.  

Výše uhrazené částky může být v hodnotě jedné lekce (100 kreditních bodů), můžete zaplatit 2 i více 

lekcí nebo můžete využít slevy a uhradit 10 lekcí najednou (1000 kreditů) viz ceník: permanentka 10 

vstupů).  

Pokaždé, když si zarezervujete lekci, se z Vašeho rezervačního účtu odečte 100 kreditních bodů, a to 

všem bez rozdílu (student i dospělý). 

Rozdíl je v platbě, kterou za 100 kreditních bodů zaplatíte (viz ceník). 

1 lekce = 80,- Kč = 100 kreditních bodů / 1 lekce student = 70,- Kč = 100 kreditních bodů 

Chcete-li dobít   1 lekci:  zaplaťte  1x 80,- Kč   (student   70,-Kč) 

   2 lekce   zaplaťte 2x 80 = 160,- Kč  (student   140,- Kč) 



  3 lekce  zaplaťte 3x 80 = 240,- Kč (student   210,- Kč) 

  4 lekce  zaplaťte 4x 80 =320,- Kč (student   280,- Kč) 

         ………… 

Při koupi  10 lekcí      zaplatíte 750,- Kč  (student 650,- Kč) 

 

Dobíjení kreditů Boskovice 

Pro absolvování dalších lekcí je třeba kredit dobít (doplnit) a to předplacením na lekci u lektorky nebo 

bankovním převodem.  

Jakmile od Vás obdržíme finanční částku, přepočítáme její výši na kredity a neprodleně vepíšeme do 

Vašeho rezervačního účtu, abyste jej mohli využívat. 

Veškeré podklady pro platbu převodem najdete ve Vašem rezervačním účtu.  

A to: číslo účtu - 2900958344/2010 (Fio banka), variabilní symbol (je vygenerován systémem a je 

ojedinělý – pouze pro Vás – podle něj kredity dobíjíme), výše dobitého kreditu záleží na Vás. 

Při platbě bankovním převodem počítejte s časovou prodlevou 2 – 3 dnů, než platba proběhne. 

Počet uhrazených lekcí resp. dobitých kreditů je libovolný, minimálně však v hodnotě jedné lekce.  

Výše uhrazené částky může být v hodnotě jedné lekce (100 kreditních bodů), můžete zaplatit 2 i více 

lekcí nebo můžete využít slevy a uhradit 10 lekcí najednou (1000 kreditů) viz ceník: permanentka 10 

vstupů).  

Pokaždé, když si zarezervujete lekci, se z Vašeho rezervačního účtu odečte 100 kreditních bodů, a to 

všem bez rozdílu (student i dospělý). 

Rozdíl je v platbě, kterou za 100 kreditních bodů zaplatíte (viz ceník). 

1 lekce = 90,- Kč = 100 kreditních bodů / 1 lekce student = 80,- Kč = 100 kreditních bodů 

Chcete-li dobít   1 lekci:  zaplaťte  1x 90,- Kč   (student   80,-Kč) 

   2 lekce   zaplaťte 2x 90 = 180,- Kč  (student   160,- Kč) 

  3 lekce  zaplaťte 3x 90 = 270,- Kč (student   240,- Kč) 

  4 lekce  zaplaťte 4x 90 =460,- Kč (student  320,- Kč) 

         Atd. … 

Při koupi  10 lekcí      zaplatíte 810,- Kč  (student 720,- Kč) 

 

Uplatnění studentské slevy 



Uplatnit studentskou slevu můžete předložením potvrzení o studiu nebo ISIC lektorce nebo zasláním 

vyfotografovaného nebo oskenovaného dokladu (ISIC z obou stran) na info@jumping-bk.cz 

Do konce platnosti předloženého dokladu bude Váš rezervační účet zařazen mezi studentské a může 

dobíjet studentské vstupné. Po skončení platnosti Vámi předloženého dokladu budete vyzváni 

k předložení dalšího platného dokladu. 

Studentům se po zarezervování lekce odečítá 100 kreditních bodů, stejně jako ostatním klientům, 

rozdíl je v platbě, kterou za 100 kreditů zaplatí. 

Zrušení rezervace 

Rezervaci lekce si ruší každý sám, ve svém rezervačním účtu. 

Při včasném zrušení lekce, to je 6 a více hodin před začátkem lekce, se Vám odečtený kredit připíše 

zpět. 

6 a méně hodin před začátkem lekce nelze již rezervaci zrušit a odečtené kredity se Vám zpět 

nepřipíší. 

(viz Všeobecné obchodní podmínky) 

 

Rezervační účet si můžete ovládat (rezervovat i rušit lekci) kdykoliv, z jakéhokoliv zařízení (počítač, 

notebook, chytrý telefon, …). 

Máte přehled o všech Vašich zarezervovaných lekcích. 

 

Na vyžádání Vám vystavíme doklad o zaplacení. 

 

Jakékoli další otázky ohledně rezervací, rezervačního systému, plateb atd. Vám zodpoví lektorka na 

lekci nebo na tel.: 734 502 079 nebo info@jumping-bk.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 


