PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍCH KURZŮ PRO DOSPĚLÉ
manželů Rottenbornových
leden – březen 2019
Dům kultury Ústí nad Labem – velký sál
supertanec@seznam.cz, tel. 606 458 090, www.supertanec.cz

Partner
jméno a příjmení:

Klikněte sem a zadejte text.

Partnerka
jméno a příjmení:

Klikněte sem a zadejte text.

Ulice, č. p.,
město, psč:

Klikněte sem a zadejte text.

Telefon:

Klikněte sem a zadejte text.

E-mail:

@

Máme zájem o kurz pro Zvolte položku.
Kurzovné budeme platit Zvolte položku.

Poznámky:

Klikněte sem a zadejte text.

Děkujeme za vyplnění přihlášky, kterou zašlete na supertanec@seznam.cz nebo
supertanec@gmail.com.
Zpětně Vám bude potvrzena rezervace, zasláno číslo účtu k platbě kurzovného.
Odesláním přihlášky souhlasíte se všeobecnými podmínkami tanečních kurzů pro dospělé,
které jsou uvedeny níže.

Všeobecné podmínky tanečních kurzů pro dospělé
1. Přihláška do kurzu (elektronická či písemná) je závazná. Pokud se ze závážných důvodů
nebudete moci kurzů zúčastnit, dejte nám to neprodleně vědět na: supertanec@seznam.cz,
nebo tel. 606 458 090, písemně na: manželé Rottenbornovi, Lisztova 2, 400 11 Ústí n. Labem.
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2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, provozovateli tanečních kurzů k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a
archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli
odvolán a to stejnou formou viz 1 odstavec. Provozovatel nebude poskytovat osobní údaje třetím
osobám.
3. Platbu kurzovného lze provést převodním příkazem nebo hotově v předem stanovených
termínech. Již zaplacené kurzovné se nevrací. Pouze v případě prokázaných závažných
zdravotních problémů je možné kurzovné vrátit.
4. Docházka do kurzu je záležitostí jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného
odečítány.
5. Pořadatel nenese odpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé v průběhu konání kurzů.
6. Změna času a místa konání lekcí je vyhrazena. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě
nenaplnění minimální kapacity kurzu tento kurz zrušit a vrátit kurzovné v plné výši.
7. Celé taneční kurzy mohou být dokumentovány pověřeným fotografem či kameramanem.
Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akci mohou být vystaveny na internetových
stránkách tanečních kurzů nebo použity na jiných propagačních materiálech tanečních kurzů
manželů Rottenbornových.
8. Přihlášením do kurzů tj. odesláním přihlášky stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito
všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.
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