Taneční kurzy pro dospělé – 2020/2021 Horní Bělá
všeobecné podmínky

PŘIHLÁŠKA
Tanečních kurzů pro dospělé – 2020/2021 Horní Bělá
Jméno a příjmení /tanečník

1. lekce neděle
2. lekce neděle
3. lekce neděle
4. lekce neděle
5. lekce neděle
6. lekce neděle
7. lekce neděle
8. lekce neděle
9. lekce neděle
10. lekce neděle
ZÁVĚREČNÝ PLES

Jméno a příjmení /tanečnice
Adresa bydliště

Telefon
na absolventa/ku kurzu
E-mail

Kurz

ZAČÁTEČNÍK

POKROČILÝ

Osobní údaje uvedené v této přihlášce budou použity pouze pro vnitřní potřebu TS Quick Dance Plzeň
dle zákona č. 2000/101 Sb. Svým podpisem zákonný zástupce potvrzuje, že se seznámil se všeobecnými
podmínkami tanečních kurzů pro dospělé - jaro 2020 Nepomuk.

Podpis
absolventa kurzu
Podpis
absolventky kurzu
v

1) ROZPIS LEKCÍ 2020

Dne

Přihlášku zašlete e-mailem na adresu dkounovska@seznam.cz

pátek

22.11.
29.11
6.12.
13.12.
20.12.
10.1.
17.1.
24.1.
31.1.
7.2.
12.2.

18 – 20
18 – 20
18 – 20
18 – 20
18 – 20
18 – 20
18 – 20
18 – 20
18 – 20
18 - 20
20 – 01

2) Přihláška do tanečních kurzů je závazná. Cena kurzovného pro kurz 2020/2021 činí 2200,Kč/pár. Cena kurzu zahrnuje 10 dvouhodinových vyučovacích lekcí s jednou přestávkou. Vstup
na ZÁVĚREČNÝ PLES se hradí samostatně 200,-Kč/osoba.V případě stornování kurzovného v
termínu kratším než je jeden měsíc před první taneční lekcí, bude vráceno 50 % kurzovného. V
případě stornování kurzovného v termínu kratším než 2 týdny před první taneční lekcí se částka
za kurzovné nevrací. V případě doložení lékařské zprávy bude kurzovné vráceno v plné výši.
Stornování kurzovného musí být písemnou formou nebo emailovou formou, kde bude uvedeno
číslo bankovního účtu, na který se finanční prostředky budou vracet.
3) Každý účastník tanečního kurzu pro dospělé 2020/2021 obdrží na první lekci průkazku,
která je nepřenosná a navazuje na občanský průkaz. Na dalších lekcích je každý účastník povinen
se u vstupu touto průkazkou prokázat. Do kurzu mají přístup pouze řádně zapsaní absolventi s
platným průkazem a mohou docházet POUZE do tohoto kurzu, do kterého byli řádně zapsáni.
Ostatní návštěvníci kurzu si mohou zakoupit vstupenku.
4) Docházka do kurzu je záležitostí jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzu
odečítány.
5) Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do
tanečního kurzu chodí účastníci kurzu ve formálním společenském oblečení. V případě
nevhodného oblečení účastníků 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) Fotografování a pořizování videozáznamů je povoleno v případě, že se fotografující osoby
nebudou pohybovat při tanečních lekcích na parketu a narušovat tak výuku. Fotografování a
pořizování videozáznamů exhibic profesionálních tanečních párů je zakázáno, neboť podléhá
ochrannému autorskému právu
7) Celé taneční kurzy (běžné lekce, prodloužené, závěrečný ples) mohou být dokumentovány
pověřeným fotografem či kameramane a fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akci
mohou být vystaveny na internetových stránkách tanečních kurzů nebo použity na jiných
propagačních materiálech tanečních kurzů a TS QUICK DANCE Pleň.
8) Přihlášením do tanečního kurzu pro dospělé stvrzujete, že jste se seznámil(a) s těmito
všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.

