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ŘÁD TANEČNÍHO KURZU 

 

• Účastník je přihlášen do kurzu po zaplacení kurzovného. V ceně kurzovného je  
pro každého žáka zahrnuta výuka, v rozsahu 12 vyučovacích lekcí po  
2 vyučovacích hodinách, Prodloužená a Závěrečný večer Věneček. 
 

• Žák je oprávněn taneční kurz zrušit nejpozději do jednoho dne před zahájením 
kurzu buď písemně, nebo e-mailem v tom případě mu bude vrácena částka – Vrací 
se poměrná část kurzovného, nejvýše však 50% zaplaceného kurzovného. 
 

• Pokud žák během tanečního kurzu vážně onemocní a nemůže taneční kurz  
absolvovat, je možné po dohodě s lektorem taneční dokončit v dalším  
následujícím roce. 
 

• Při každé návštěvě lekce se účastníkovi zaznamenává účast. Průkazka je vydána 
účastníkovi po zaplacení kurzovného V případě ztráty požádá účastník kurzu o 
vydání duplikátu. Průkazka slouží účastníkovi kurzu jako vstupenka na závěrečný 
večer. 
 

• Zameškané hodiny z důvodu nepřítomnosti lektora se nahrazují v nejbližším   
možném termínu. 
 

• Vámi zameškané hodiny propadají. 
 

• Pořadatel nenese odpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům 
kurzu v průběhu konání kurzu. 
 

• Přihlášením do kurzů udělujete organizátorovi tanečních kurzů výslovný souhlas 
dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k užití těchto osobních 
údajů pouze pro účely organizace tanečních kurzů.    Organizátor stvrzuje, že tyto 
údaje budou zpracovány a archivovány pouze k interním potřebám kurzu. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán. 
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• Po příchodu do tanečního kurzu si účastníci odloží svrchní oděv a tašky do šaten, 
přezují se do společenské obuvi. V šatně nenechávejte cenné věci!!! 
 

• V průběhu tanečních lekcí platí zákaz konzumace alkoholických nápojů.  Kouření 
je zakázáno ve všech prostorách kulturního domu CITADELA. V případě  
porušení těchto pravidel bude dotyčný vyloučen z tanečních bez nároku na  
vrácení kurzovného. 
 

• V průběhu tanečního kurzu mohou být pořizovány fotografie nebo videa 
zachycující účastníky tanečních kurzů. Tyto fotografie či videa mohou být použity 
na propagačních materiálech tanečních kurzů případně na internetových  
stránkách a na sociálních sítích, kde mají taneční kurzy svou registraci.  
 

• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nenaplnění minimální kapacity kurzu tento 
kurz zrušit a vrátit kurzovné v plné výši zpět. 
 

• Zasláním vyplněné přihlášky stvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami kurzu a  
souhlasíte s jejich dodržováním. 

 

 

 

 

V Litvínově dne 10. 5. 2022 

 

 

 

 

 

 

 


