ŘÁD TANEČNÍCH KURZŮ A PŘIHLÁŠENÍ DO KURZŮ
1. Vaše přihláška do kurzů je závazná. Odhlásit se je možné pouze před zahájením kurzu, stornovací
poplatek je 30%. Při zrušení účasti v průběhu kurzů z vážných důvodů, jako je nemoc, se vrací poměrná část
kurzovného.
2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, provozovateli taneční školy k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním
potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv odvolán, a to písemnou formou
na adresu sídla taneční školy. Taneční škola Stanislava Schöna neposkytuje osobní údaje klientů třetím
stranám, ani za úplatek ani jinak. Akce taneční školy mohou být příležitostně dokumentovány pověřeným
fotografem či kameramanem taneční školy. Fotografie a videa zachycující účastníky kurzů mohou být
vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech
taneční školy.
3. Účastníci kurzu se musejí na první lekci prezentovat, maximálně do druhé lekce bude prokázáno
zaplacení ve výši kurzovného a bude vám vystaven daňový doklad o platbě v hotovosti či převodu na firemní
účet. Řádná docházka je ve vašem zájmu, nenavštívené kurzy nemohou být z kurzovného odečítány. V
případě, že je to možné, může být návštěvníkovi nabídnut náhradní termín lekce.
4. Změna rozvrhu (termíny a hodiny) je v nutných případech vyhrazena.
5. Vstup do sálu je povolen až na pokyn tanečního mistra. Kouření v sále je zakázáno kurzistům i
doprovázejícím osobám. V kurzech pro mládež není možné odcházet v průběhu výuky. Pokud je z
jakéhokoliv důvodu nutný předčasný odchod účastníka kurzu, prosíme rodiče o krátké písemné sdělení
(důvod není třeba uvádět) i s uvedením telefonního čísla.
5. Doprovázející osoby v kurzech pro mládež se prokazují při vstupu buď průkazkou pro doprovázející
(gardenkou - každý účastník obdrží pro jednu osobu svého doprovodu) nebo jednorázovou vstupenkou
zakoupenou v pokladně kurzu.
6. Do sálu je zakázáno vstupovat v botech - boty je nutné převléknout ve vstupní chodbě.
K převlečení slouží šatna - vyhrazený krytý prostor se zrcadlem a věšáky.
Cenné a osobní věci si na taneční kurzy noste s sebou do tanečního sálu.
Chodba je veřejný prostor, za který provozovatel neodpovídá.

PŘIHLÁŠENÍ DO KURZŮ:
Přihlásit do kurzů je možné e-mailem, telefonicky nebo osobně. Jednotlivé kurzy jsou vypisovány s
předstihem na našich propagačních materiálech a webových stránkách. Po přihlášení Vám zašleme na email potvrzení ohledně zařazení do vybraného kurzu. Následně (cca týden před kurzem) vám zašleme
veškeré informace k tomuto kurzu včetně údajů ohledně platby za daný kurz. Platbu prosím proveďte až po
naší výzvě, až budeme přesvědčeni, že se kurz z hlediska požadovaného minimálního naplnění otevírá.
Kurz je vhodné zaplatit do datumu první, nejpozději druhé lekce. V případě, že nebude kurz zaplacen ani do
datumu druhé lekce, budete ještě jednou e-mailem vyzváni k zaplacení a v případě neuhrazení, budete z
kurzu vyloučeni.

