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1. Přihláška do kurzu (elektronická, písemná či 

telefonická) je závazná. 

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci 

kurzu zúčastnit, dejte nám to prosím, co 

možná nejdříve, vědět. Přihlášení do kurzů pro 

baby, děti a juniory a HVK do 18 let (4 - 18 let) 

může provést pouze zákonný zástupce dítěte. 

 

2. Po přihlášení do tanečních kurzů Vám 

obratem automaticky přijde e-mailem 

potvrzení o přihlášení, pokyny k platbě a 

faktura pro zaplacení. Místo v tanečním kurzu 

je Vám rezervováno po dobu 30 dní, kdy je 

nutné uhradit polovinu školného, pokud jste 

se rozhodli pro platbu na dvakrát, případně 

celé částky školného. Pokud nebude úhrada v 

daném termínu provedena, můžeme Vaše 

místo nabídnout jiný zájemcům. Potvrzení o 

zaplacení posíláme obvykle do 5 pracovních 

dní od přijetí platby. Pokud Váš kurz chcete 

uhradit v hotovosti, prosíme, kontaktujete 

nás. Preferujeme bezhotovostní platby, ale 

vynasnažíme se Vám vyjít maximálně vstříc. 

Doplatek do výše ročního kurzovného hradíte 

na účet taneční školy do 90 dní od vystavení 

faktury a úhrady první poloviny školného. 

 

3. Pokud se chcete před přihlášením a 

zaplacením kurzovného do naší taneční školy 

nejprve podívat, jak probíhá výuka apod., 

můžete se přijít podívat na kurz, do kterého 

chcete chodit. Prosíme Vás však, abyste si 

návštěvu s námi předem telefonicky nebo e-

mailem dohodli. Neručíme v takovém případě 

za rezervaci místa po dobu, než se rozhodnete 

do kurzu přihlásit. 

 

 

 

 

 

 

4. Docházka a kurzovné: Docházka do kurzu je 

zájmem jeho účastníků, nenavštívené lekce 

nemohou být z kurzovného odečítány. Nárok 

na vrácení školného mají pouze ti členové, 

kteří jej včasně uhradili a ze závažných 

zdravotních, či rodinných důvodů, se nemohli 

účastnit všech lekcí během školního roku. 

Nárok na vrácení školného nevzniká v situaci, 

kdy se tanečník rozhodně během školního 

roku přestat navštěvovat naše taneční kurzy. 

Nárok na vrácení školného nevzniká v případě 

zásahu vyšší moci, která by neumožňovala 

provoz taneční školy (COVID - 19, apod.), 

NEBOŤ všechny kurzy budou nadále probíhat 

ON-LINE dle rozvrhu, který včas a předem 

stanoví taneční škola. V případě ušlých hodin 

ze strany taneční školy se taneční škola 

zavazuje nahradit ušlé taneční lekce v 

maximální možné výši. 

 

5. Do tanečních sálů je povolený vstup pouze v 

čisté taneční obuvi vhodné k tanci. 

 

6. Je-li u sálu dostupná šatna, nechávejte si 

své civilní oblečení, tašky, pití, jídlo a další 

uvnitř šatny, nikoliv v blízkosti taneční plochy. 

 

7. Poničení, či jakékoliv jiné znehodnocení 

majetku taneční školy ze strany účastníků 

kurzů se zavazuje v plné výši uhradit člen 

tanečního kurzu, nebo jeho zákonný zástupce. 

 

8. Změna termínu, času a místa konání kurzů a 

lekcí je ve výjimečně nutných případech 

vyhrazena a účastníci kurzu, či jejich zákonní 

zástupci, jsou o tom včas informováni 



prostřednictvím SMS, mailu, webových 

stránek. 

 

9. Akce taneční školy (lekce kurzu, otevřené 

taneční lekce, soustředění, vystoupení apod.) 

mohou být dokumentovány fotografem či 

kameramanem. Fotografie či videa zachycující 

účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny 

na internetových stránkách taneční školy nebo 

použity na jiných propagačních materiálech 

Taneční školy VICTORY DANCE COMPANY. 

Pořizování audiovizuálních záznamů z 

tanečních kurzů jiným než oficiálním 

smluveným fotografem taneční školy je 

dovoleno pouze se souhlasem vedoucího 

taneční školy. 

 

10. Veškeré dovednosti, taneční vazby, 

taneční formace, produkce, sóla, dua, tria a 

jakékoliv jiné taneční či jiné umělecké projevy, 

jsou ve výhradním vlastnictví taneční školy a 

nepovoluje se výše zmíněné prezentovat 

veřejně mimo produkci taneční školy a to bez 

předchozího vědomí vedoucímu taneční školy. 

 

11. Veškeré informace o průběhu kurzů, 

tanečních vystoupení, soutěží a jakýchkoliv 

akcí taneční školy jsou soukromého charakteru 

a nepovoluje se je zveřejňovat mimo 

komunitu taneční školy. 

 

12. Storno podmínky: Při odhlášení z kurzu 10 

dní a více před jeho zahájením se odečítají 

administrativní náklady ve výši 25 % 

kurzovného, zbytek uhrazené částky bude 

vráceno. Při odhlášení z kurzu 7 dní a méně 

před jeho zahájením účtujeme stornopoplatek 

50 %, zbytek uhrazené částky bude vráceno. 

Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací, pokud 

není uvedeno jinak v bodě 4. Zahájením kurzu 

se rozumí datum první lekce. 

Výjimku lze přiznat pouze ve vážných 

odůvodněných případech (např. 

onemocnění nebo zranění). Tyto případy je 

nutné nahlásit bez prodlení, nelze je 

nárokovat zpětně až po skončení kurzu. 

 

 

13. Při hrubém a opakovaném porušení 

pravidel slušného chování si vyhrazuje 

pořadatel právo vyloučit účastníka z kurzu bez 

náhrady kurzovného. 

 

14. Cenové zvýhodnění celoročního kurzu je 

podmíněno dokončením celého kurzu. 

(POLOLETNÍ PLATBA) 

 

15. Za dítě ve věku 4 - 18 let (přípravné, 

dětské, juniorské a HVK kurzy) odpovídá do 

příchodu na taneční lekci (i během převlékání 

v šatně) jeho doprovod, který dítě předá na 

začátku lekce lektorce či lektorovi. Během 

výuky (každé jednotlivé lekce) zodpovídá za 

bezpečnost dítěte lektor Taneční školy 

VICTORY DANCE COMPANY. Po skončení výuky 

zodpovídá za dítě opět jeho doprovod. Pokud 

dítě vyzvedává jiný doprovod, než který jej na 

lekci přivedl, je potřeba tuto skutečnost 

nahlásit lektorovi. Pokud má dítě dovoleno na 

lekce přicházet nebo z lekcí odcházet 

samostatně, je potřeba toto dovolení 

podepsané zákonnými zástupci předat 

písemně lektorovi. 

 

V Třeboni dne 21.4.2022 

Bc. Václav Nágl 

 

 

 


