PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍCH KURZŮ PRO MLÁDEŽ
září – prosinec 2020
Dům kultury Ústí nad Labem – velký sál
supertanec@seznam.cz, tel. 606 458 090, www.supertanec.cz

Jméno a příjmení:

Klikněte sem a zadejte text.

Ulice, č. p.,
město, psč:

Klikněte sem a zadejte text.

Telefon:

Klikněte sem a zadejte text.

E-mail:
@
(Uvádějte funkční e-mail, na který Vám přijde upozornění v případě jakýchkoliv změn oproti
původnímu plánu).
Mám zájem o kurz pro začátečníky Zvolte položku.
Dobrovolné údaje (nemusí být vyplněny):
Navštěvuji školu:
Klikněte sem a zadejte text.
Třídu:
Klikněte sem a zadejte text.
Hlásím se:
Zvolte položku.
Partner(ka) jméno a příjmení: Klikněte sem a zadejte text.
Poznámky:

Klikněte sem a zadejte text.

Rezervační nevratný poplatek ve výši Kč 500,- je splatný do 14 dnů od potvrzení rezervace
bezhotovostně.
Doplatek kurzovného Kč 1 500,- je možné platit opět bezhotovostně nebo hotově 28. nebo 29.
5. 2020 (16 - 18 h) v Domě kultury + vyzvedávání průkazek účastníků.
Děkujeme za vyplnění přihlášky, kterou zašlete na supertanec@seznam.cz nebo
supertanec@gmail.com. Zpětně Vám bude potvrzena rezervace a zasláno číslo účtu k platbě
kurzovného.
Odesláním přihlášky souhlasíte se všeobecnými podmínkami tanečních kurzů pro mládež, které
jsou uvedeny níže.
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Všeobecné obchodní podmínky tanečních kurzů pro mládež
1. Přihláška do kurzu (elektronická či písemná) je závazná. Pokud se ze závážných důvodů
nebudete moci kurzů zúčastnit, dejte nám to neprodleně vědět na: supertanec@seznam.cz,
písemně na: manželé Rottenbornovi, Lisztova 2, 400 11 Ústí n. Labem.
2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, provozovateli tanečních kurzů k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a
archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být
kdykoli odvolán a to stejnou formou viz 1 odstavec. Provozovatel nebude poskytovat osobní
údaje třetím osobám.
3. Přihlášení do tanečních kurzů pro mládež je možné elektronicky nebo osobně v době zápisu
ve dnech 28. nebo 29. 5. 2020 mezi 16 – 18 hodinou v prostorách Domu kultury (vestibul).
Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity velkého sálu. Při přihlášení je vybíráno kurzovné
ve výši 2 000,- Kč. Účastníkem kurzu se stává zájemce po doručení přihlášky a zaplacení
kurzovného. Kurzovné je možné rozdělit na zálohu (rezervační poplatek) 500,- Kč a doplatek
kurzovného 1 500,- KČ).






Rezervační poplatek je v případě doplacení kurzovného použit jako záloha kurzovného.
V případě nedoplacení doplatku slouží rezervační poplatek na pokrytí veškerých
administrativních úkonů spojených s evidencí a správou přihlášeného.
V případě nedodržení data splatnosti doplatku rezervační poplatek bez náhrady
propadá.
V případě odhlášení ze závažných zdravotních důvodů před začátkem tanečních kurzů je
možné vrácení plné výše kurzovného (nutno doložit lékařskou zprávou).
V případě, že účastník z jakéhokoliv důvodu není schopen absolvovat či dokončit kurz,
může si za sebe najít náhradníka, který kurz bude navštěvovat místo něj.

4. Docházka do kurzu je záležitostí jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z
kurzovného odečítány.
5. Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do
kurzu pro středoškolskou mládež chodí účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním
společenském oblečení. V případě nevhodného oblečení účastníků i doprovodu má
provozovatel právo neumožnit vstup do prostor výuky tanečních kurzů a v případě nutnosti
danou osobu z daných prostor vykázat bez možnosti náhrady vstupného.
6. Změna času a místa konání lekcí je vyhrazena.
7. Celé taneční kurzy (běžné lekce, prodloužené, závěrečný věneček) mohou být
dokumentovány pověřeným fotografem či kameramanem. Fotografie či videa zachycující
účastníky kurzů či akci mohou být vystaveny na internetových stránkách a sociálních sítích
tanečních kurzů nebo použity na jiných propagačních materiálech tanečních kurzů manželů
Rottenbornových.
8. Přihlášením do kurzu stvrzujete, že jste se seznámil(a) s těmito všeobecnými obchodními
podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.
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