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, a to pouze bankovním převodem. 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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TERMS OF CONDITIONS
GENERAL
 By signing up for the event, you acknowledge that you have taken into account all the terms
of conditions of the organizer, agree to them and participate at your own risk.
 Replacing of missed lessons is possible only after prior agreement.
 Video and audio recordings are always subject to the instructions of the instructor and/or
organizer.
HEALTH CONDITION
 The instructor or organizer is not responsible for the health condition or possible injury to a
participant of the event in case of non-compliance with her/his instructions.
 If you have any medical problems, always inform in advance the instructor.
 In case of pregnancy, please inform the teacher and consult your doctor about the suitability
of the dance or exercise. To start dance during pregnancy is not appropriate. If you become
pregnant during the course, you can continue to dance, taking into account the current state
of health and after the consultation with your doctor.
REGISTRATIONS (= regular classes / workshops / projects)
It is required to sign up for all kind of events in advance, either by e-mail or on-line form. After
receiving the application, participants will receive confirmation and other specific information
(payment, organizational). The application is binding and obliges you to pay the attendance fee
specified for the particular event.
REPLACING OF MISSED LESSONS
 REGULAR CLASSES - Replacing of missed lessons within the regular classes is possible in another
course in the same period and only after a prior agreement. Missed lessons are not
transferable to another period or another people. Only if you follow-up a regular course in the
next period, you can replace your missed lessons from a previous course in another course
then your prepaid one. There is no substitution of lessons at the end of the course. Lessons
cannot be refunded or deducted from another course.
 WORKSHOPS / PROJECTS – Missed workshops cannot be replaced except for comprehensive
projects, if the participant has only registered for a part of the project.
PAYMENT AND CANCELATION CONDITIONS
Prices are always listed for specific events on the website and are binding.
The attendance fee is payable prior to the event only by bank transfer. The participants are always
informed in written, together with the confirmation of the application, about the specific amounts,
due dates and method of payment. Every event must be fully paid by the participant.
The deposit is not refundable and serves as a cancellation fee. If a participant is unable to attend, it
is possible to send a substitute. No show of a participant is not a reason for a reduction or refund.
Cancellation by a participant from the event will always be subject to the cancellation conditions
specified for a particular event and must be sent to the organizer in written form.
If the event is cancelled by the organizer, the paid fee will be fully refunded to the participants.
Other claims are excluded.
RESPONSABILITY
 The organizer or teacher does not take responsibility for the deferred personal objects of
participants (clothes, valuables, cash, etc.) during their stay in the dance hall. Please, take
your valuables with you to the dance hall and put them down so that the dance floor remains
clean and free of any obstacles. If lockable cloakrooms or lockers are available in the dance
studio, these are used to store participants ‘clothes and personal objects only during the
event to which the participant is properly subscribed and the participant is responsible for
their proper locking.
 Damage of the equipment of the dance hall/studio will be covered by the person who caused
the damage.
I reserve the right to change the Terms of Conditions. By signing up for the event, you acknowledge
that you have taken into account and agree to the above mentioned terms of conditions.
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