
1. Přihlášení do kurzu je možné formou on-line přihlášky na webových stránkách, emailem zaslaným 
na kurzy@lastdance.cz nebo telefonicky na tel.: 602 302 034. 

Do 2 - 3 pracovních dnů Vám přihlášku potvrdíme na Vámi uvedený email. Další informace o kurzu a návod 
na úhradu kurzovného zasíláme zhruba týden před zahájením kurzu. Pokud neobdržíte potvrzení 
do 5 dnů od odeslání přihlášky, prosím kontaktujte nás na emailu kurzy@lastdance.cz. Děkujeme.

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 vyřazeni. 

2. Přihláška do kurzů je závazná. Odhlásit se je možné pouze před zahájením kurzu. Stornovací  poplatek 
při nevčasném odhlášení je 30% z kurzovného. Při zrušení účasti v průběhu kurzů z vážných důvodů, jako je 

nemoc (nutnost doložení), se vrací poměrná část.

3. 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 a nebudou poskytnuty třetím stranám. Tento souhlas je udělen po nezbytnou dobu, tj. zejména 
po dobu trvání smluvního vztahu a nadále pak obvykle po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu pro možnost 

zasílání informativních údajů a aktualit týkající se taneční školy. Může být kdykoliv odvolán, 
a to písemnou formou na adresu sídla taneční školy nebo emailem na administrace@lastdance.cz.

4. 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.

5. Změna rozvrhu (termíny a hodiny) je v nutných případech vyhrazena.    

6. Vstup do sálu je povolen až na pokyn tanečního mistra. Kouření v sále je zakázáno. 
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.    
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