
Pravidla používání rezervačního systému CDU SPORT 

1. Založením uživatelského účtu a používáním rezervačního systému vyjadřujete svůj souhlas 

s Pravidly používání rezervačního systému CDU SPORT. 

2. Autorizace (ověření) se provádí zasláním SMS kódu na vaše telefonní číslo. Z důvodu 

bezpečnosti a ochrany proti zneužití je možné jedno telefonní číslo přiřadit pouze k 

jednomu uživatelskému účtu. 

3. Přihlašování k uživatelskému účtu se provádí pomocí jména (váš email) a hesla, které 

můžete v záložce (Můj účet) kdykoli změnit. 

4. Prostřednictvím svého uživatelského účtu můžete rezervovat kurt, hrací čas, místo v lekci, 

atd., případně svoje rezervace upravovat anebo rušit. 

V CDU SPORT se zavazujeme vaši rezervaci akceptovat a rezervovaný termín blokovat 

výhradně pro vás, a to i v případě zájmu o stejný termín ze strany ostatních zájemců. 

K tomuto účelu se využívá služba blokace – rezervace na jméno. Proto rezervace je vaše 

závazná objednávka a odpovědnost za využití blokovaného termínu spočívá jen na vás. 

Zrušení rezervace před začátkem blokovaného termínu anebo nevyužití blokovaného 

termínu (tj. měli jste rezervaci, nedostavili jste se do sportovního centra a rezervace 

propadla) je v rámci služby blokace zpoplatněno poplatkem za blokaci takto: 

1. Poplatek za blokaci činí 0 Kč, pokud jste rezervaci využili, případně pokud jste rezervaci 

zrušili ještě 5 hodin před začátkem blokovaného termínu. 

2. Poplatek za blokaci činí 50% ceny rezervace, pokud jste rezervaci zrušili v době 3 až 5 

hodin před začátkem blokovaného termínu. 

3. Poplatek za blokaci činí 100% ceny rezervace, pokud jste rezervaci zrušili v čase kratším 

než 3 hodiny před začátkem blokovaného termínu, případně pokud jste se nedostavili do 

sportovního centra a blokovaný termín nevyužili. 

4. Poplatek za blokaci se vypočítává ze základní ceny (cena za kurt anebo aktivitu), 

zvýhodněné ceny ani slevy neplatí. 

5. Zjistí-li rezervační systém neuhrazený poplatek za blokaci, uživatelskému účtu se 

automaticky zabrání v možnosti vytvořit novou rezervaci. 

6. Úhradu poplatku za blokaci lze provést bankovním převodem, a to na bankovní účet 

2800229312/2010 u Fio banky (dle pokynů formuláře rezervačního systému), anebo na 

recepci CDU SPORT: hotově, platební kartou anebo úhradou z permanentky.  

7. Zprovoznění uživatelského účtu provádí obsluha sportovního centra. V případě, že jste 

poplatek za blokaci uhradili bankovním převodem, spojte se s recepcí sportovního centra, 

aby vám ověřila příjem úhrady a zprovoznila váš uživatelský účet. 

Za každou využitou a zaplacenou rezervaci vám dáváme bonusový kredit (aktuálně 10% 

z ceny rezervace). První den po uplynutí kalendářního čtvrtletí obdržíte od nás jako dárek 

voucher nabitý na odpovídající částku. Platnost voucheru je 1 měsíc a můžete jej využít 

k čerpání služeb CDU SPORT (nikoliv však na nákup zboží nebo dobití permanentky). 

Voucher lze využít pouze jednorázově a nevyčerpaná částka se nevrací. 

Rezervační systém byl vyvinut tak, aby vám dobře sloužil a na maximální možnou míru zjednodušil 

proces příjmu rezervací. Dodržujte, prosíme, stanovená pravidla, a my se na oplátku budeme snažit co 

nejlépe vám zpříjemnit aktivní odpočinek ve sportovním centru CDU SPORT. 

Přejeme vám hodně sportovní pohody. 

SPORT, ZÁBAVA A ZDRAVÍ – S NÁMI VÁS TO BAVÍ 


