
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI 

OBECNÉ 
� Přihlášením na akce potvrzujete, že jste se předem seznámil/a s veškerými podmínkami 

organizátora, souhlasíte s nimi a účastníte se na vlastní nebezpečí. 
� Nahrazování zameškaných hodin je možné po předchozí dohodě.  
� Pořizování video a zvukových záznamů účastníky akce vždy podléhá pokynům lektora/ky 

nebo organizátora.  
 

ZDRAVOTNÍ STAV  
� Lektor/ka ani pořadatel nezodpovídá za zdravotní stav nebo za případné újmy na zdraví 

účastníka akce v případě nedodržení jeho pokynů.  
� Pokud trpíte nějakými zdravotními potížemi, informujte o nich vždy předem lektora/ku. 
� V případě těhotenství informujte prosím lektora/ku a konzultujte se svým lékařem vhodnost 

tance nebo cvičení. Začít s tancem v průběhu těhotenství není vhodné. Pokud otěhotníte v 
průběhu kurzu, lze v tanci pokračovat s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu a po 
konzultaci s lékařem. 

 
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCE (= pravidelné kurzy / semináře / projekty) 
Na všechny akce je nutné se předem písemně přihlásit, a to buď pomocí e-mailu nebo on-line 
formuláře. Po obdržení přihlášky obdrží účastníci potvrzení a další upřesňující informace (platební, 
organizační). Přihláška je závazná a zavazuje k zaplacení účastnického poplatku uvedeného u 
konkrétní akce.  
 
NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ  

� PRAVIDELNÉ KURZY - Zameškané lekce v rámci pravidelných kurzů lze po předchozí dohodě 
nahradit v jiném kurzu ve stejném období. Zameškané lekce nejsou přenosné do dalšího 
období, ani na jiné osoby. Pouze v případě, že si zakoupíte pravidelný kurz v dalším 
navazujícím období, lze dochodit zameškané lekce z období předchozího v jiném kurzu než je 
váš předplacený kurz. Po skončení kurzu není nahrazení lekcí možné. Za zameškané lekce 
nelze vrátit peníze ani je odečítat z jiného kurzovného.  

� SEMINÁŘE / PROJEKTY – Zameškané semináře není možné nahradit vyjma ucelených projektů, 
v případě, že se účastník hlásil jen na část projektu. 

 
PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY 
Ceny jsou vždy uvedeny u konkrétní akce na webových stránkách a jsou závazné. 
Účastnický poplatek za akci je splatný vždy před konáním akce bankovním převodem nebo v 
hotovosti. O konkrétních částkách, termínech splatnosti a způsobu platby jsou účastníci informováni 
vždy písemně spolu s potvrzením přihlášky na akci. Každá akce musí být účastníkem uhrazena v 
plné výši. 
Záloha na akci je nevratná (slouží jako storno poplatek). V případě, že se účastník nemůže 
zúčastnit, je možné za sebe poslat náhradníka. Neúčast není důvodem ke snížení nebo vrácení 
platby. Odhlášení z akce se vždy řídí storno podmínkami uvedenými u konkrétní akce a musí být 
zasláno pořadateli písemně.   
V případě zrušení akce ze strany organizátora bude účastníkům vrácen zaplacený účastnický 
poplatek. Další nároky jsou vyloučeny. 
 
ODPOVĚDNOST  

� Pořadatel nebo lektor/ka nepřebírá odpovědnost za odložené osobní věci účastníků (oblečení, 
cenné věci, peníze, aj.) akce během jejich pobytu v tanečním sálu. Prosím, berte si cenné 
věci s sebou do sálu a zde je odkládejte tak, aby zůstala taneční plocha čistá a bez překážek. 
Pokud je u sálu k dispozici uzamykatelná šatna nebo šatní skříňky/boxy, tyto slouží k 
odkládání a úschově oděvů a předmětů účastníků akce pouze po dobu konání akce, na kterou 
je účastník řádně přihlášen a účastník si zodpovídá za jejich řádné uzamčení. 

� Poškození vybavení studia/tanečního sálu bude hradit ten, kdo ho způsobil. 
 
Vyhrazuji si právo Všeobecné podmínky účasti měnit. Přihlášením na akci potvrzujete, že jste 
seznámeni a souhlasíte s podmínkami účasti výše uvedenými. 
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