
Všeobecné podmínky tanečních kurzů 

1. Přihláška do kurzu je závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu zúčastnit, 

dejte nám to prosím co možná nejdříve vědět. 

2. Odevzdáním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, provozovateli tanečních kurzů Městské knihovně Lysá nad Labem k tomu, 

že tyto údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány a archivovány k interním potřebám 

společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to 

formou doporučeného dopisu adresovaného Městské knihovně Lysá nad Labem. 

3. Platba se provádí při odevzdání přihlášky v hotovosti. 

4. Storno podmínky:  

V případě odhlášení ze zdravotních důvodů před začátkem tanečních kurzů je vratná část ve 

výši 90% z ceny kurzovného (nutno doložit lékařskou zprávou). 

V případě odhlášení ve lhůtě 1. 7. 2022 - 31. 7. 2022 je započítán storno poplatek rovnající se 

50% z ceny plného kurzovného. 

V případě odhlášení ve lhůtě 1. 8. 2022 až do dne před zahájením kurzu je započítán storno 

poplatek rovnající se 80% z ceny plného kurzovného. 

Po zahájení kurzů není možné vracení žádné části ceny kurzovného. 

V případě, že kurz nebude započat z příčin na straně poskytovatele, bude vráceno celé 

kurzovné. 

Pokud bude kurz přerušen z epidemiologických důvodů, poskytovatel nahradí neuskutečněné 

lekce v náhradních termínech. 

5. Přihlášením do kurzu a zaplacením plné ceny kurzovného získává přihlášený přístup na 

všechny výukové lekce, prodloužené lekce a Věneček příslušných k danému kurzu. 

6. Docházka do kurzu je náležitostí jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být 

z kurzovného odečítány. 

7. Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do 

kurzu chodí účastníci kurzu i jejich doprovod pouze v předepsaném společenském oblečení. 

V případě nevhodného oblečení frekventantů i doprovodu má provozovatel právo neumožnit 

vstup do prostoru sálu a v případě nutnosti tuto osobu z prostor sálu vyvést bez možnosti 

náhrady vstupného. Taneční kurzy se budou řídit platnými vládními předpisy. Dodržování 

těchto předpisů (např. nošení roušek…) není důvodem k vracení kurzovného. 

8. U vstupu do tanečního sálu se frekventant kurzu prokáže průkazkou. 

9. Lekce kurzu, prodloužené lekce a Věneček mohou být dokumentovány fotografem či 

kameramanem. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzu mohou být vystaveny na 

internetových stránkách nebo použity na jiných propagačních materiálech Městské knihovny 

Lysá nad Labem a Taneční školy FIS. 

10. Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito všeobecnými obchodními 

podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním. 


