
Vnitřní řád tanečních kurzů TS manželů Felcmanových 

1. Přihláška do kurzu v elektronické, nebo písemné formě je závazná. Přihlášení pro děti a juniory (do 15 let) 

může provést pouze zákonný zástupce dítěte. 

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, TS 

manželů Felcmanových, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám taneční školy. 

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu 

adresovaného do sídla taneční školy nebo emailem. 

3. Po přihlášení do tanečních kurzů online obdržíte na základě potvrzení Vaší přihlášky administrátorem zprávu 

emailem o přijetí do příslušného tanečního kurzu. Od tohoto okamžiku jste zavedeni do třídních knih a platí pro 

Vás veškeré informace uvedené na www.tkfortuna.cz, včetně Vnitřního řádu školy. V případě že neprovedete 

úhradu příslušného kurzu do data uvedeného na www.tkfortuna.cz , můžete být v případě omezené kapacity 

kurzu nahrazeni přihlášeným, který již kurzovné uhradil.    

4. Pokud Váš kurz chcete uhradit na 1. lekci v hotovosti, prosíme pouze o zaslání zálohy ve výši 300Kč/osobu 

předem na účet tanečního studia. Tímto jsou všechny formality (až do zahájení kurzu) vyřízeny, zbytek 

kurzovného uhradíte u prezence před úvodní lekcí. 

5. Stornovací podmínky (na základě žádosti účastníka): 

I. Při zrušení účasti ze zdravotních důvodů před zahájením kurzu (na základě lékařského potvrzení) je 
stornopoplatek 200,- Kč ze zaplacené ceny. 

II. Při zrušení účasti z ostatních důvodů před zahájením kurzu je stornopoplatek 20% ze zaplacené ceny. 
III. Při zrušení účasti ze zdravotních důvodů po zahájení kurzu (na základě lékařského potvrzení) je 

stornopoplatek 400,- Kč ze zaplacené ceny + úhrada za případnou účast ve výuce. 
IV. Při zrušení účasti z ostatních důvodů po zahájení kurzu je stornopoplatek 100% ze zaplacené ceny - 

kurzovné nevracíme. 
V odůvodněných případech a po vzájemné dohodě lze přesunout účast do následujícího období, 
případně lze postupovat podle bodu č.III. 

6. Na 1. lekci přijďte prosím minimálně o 15 min. dříve pro vyřízení prezence.  

7. Docházka do kurzu je zájmem jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány. 

Většina kurzů se však koná ve více paralelních termínech, pokud na nějakou hodinu nemůžete přijít, můžeme 

Vám nabídnout náhradní hodiny v jiných kurzech naší taneční školy. Náhrada kurzů je možná pouze v 

příslušném semestru, pro který má účastník uhrazené kurzovné. Nenahrazené lekce není možné přesouvat do 

dalších semestrů či ročníků. Na poskytnutí náhradních termínů však nevzniká přihlášením do kurzu nárok, 

provozovatel taneční školy může počet poskytnutých náhrad a míst regulovat podle kapacity kurzů a dalších 

provozních důvodů.  

8. Do tanečních sálů je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzů pro mládež 

chodí účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním společenském oblečení. V kurzech pro dospělé je 

vyžadováno společenské oblečení, avšak sako u pánů není nutné.  

9. Oblečení a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) odkládáte v šatnách. Jejich nošení do sálu není z 

prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů dovoleno. Tato služba je za obvyklý poplatek. Pořadatel 

kurzů neodpovídá za cennosti nepředané mu do úschovy. 
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10. Taneční sály i přilehlé prostory (bar, foyer, WC, šatna, včetně všech dalších prostor budovy) jsou nekuřácké.  

11. Změna času a místa konání lekce je ve výjimečně nutných případech vyhrazena. 

12. Akce taneční školy (lekce kurzu, prodloužené, večírky, plesy apod.) mohou být dokumentovány fotografem 

či kameramanem taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na 

internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech Tanečního studia 

manželů Felcmanových. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních kurzů jiným než oficiálním fotografem 

taneční školy je dovoleno pouze se souhlasem vyučujících v daném kurzu. 

13. Návštěvníkům tanečních kurzů je zakázáno opouštět bez dovolení probíhající výuku, naklánět se z oken, 

manipulovat s elektrickými spotřebiči bez souhlasu lektora, opírat se o doplňky tanečního studia z lexanu. 

Jakékoliv poškození majetku tanečního studia je návštěvník tanečního studia povinen neprodleně nahlásit 

vyučujícímu lektorovi. V případě, že vzniklou škodu nelze řešit jako pojistnou událost, je povinen ji v plné výši, 

případě rozdílu plnění pojistné události, uhradit pořadateli kurzu.  

14. Občerstvení je povoleno odkládat pouze na stoly. Je přísný zákaz odkládání jakýchkoliv tekutin a 

občerstvení na polstrované lavice. 

15. Při hrubém porušení pravidel slušného chování, nebo požití alkoholu osobou mladší 18 let, případně 

požitím jiné návykové látky si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka z kurzu bez náhrady kurzovného.  

16. Za dítě ve věku 5 - 15 let (dětské a juniorské kurzy) odpovídá do příchodu na taneční lekci (i během 

převlékání v šatně) jeho doprovod, který dítě předá na začátku lekce lektorce či lektorovi. Po skončení výuky 

ručí 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. 

17. Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a 

souhlasíte s jejich dodržováním. 

Ing. Radek Felcman, pořadatel tanečních kurzů (Poslední aktualizace 1.9.2014)    

        

 


