KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
Kulturní zařízení města Choceň - Panský dům
Přihlášky spolu s platbou v hotovosti přijímáme ve středu 18. 5. 2022 a ve čtvrtek 19. 5. 2022
od 10.00 do 16.30 hod. v Panském domě Choceň. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity kurzu.
Nejpozději do 14 dnů po ukončení zápisu bude přihlášeným oznámen emailem rozpis kurzu, se všemi
důležitými podrobnostmi o zahájení, časech a průběhu kurzu. Z tohoto důvodu je nutné v přihlášce vyplnit
správně vaši e-mailovou adresu. V případě, že by Vám do výše uvedeného data nebyl rozpis doručen,
kontaktujte nás nejlépe telefonicky na č: 465 461 983 nebo na email: jindriska.seichersteinova@chocen.cz
Osobní účast při přihlášení není nutná, lze doručit vyplněné přihlášky spolu s platbou i za více účastníků
najednou. Hlásíte se jako jednotlivci, nikoliv páry!
Kurzovné: 1 900,-Kč /osoba (kurzovné zahrnuje - 10 nácvičných lekcí, 3 prodloužené, věneček)
- hradí se v hotovosti při přihlášení. Obdržíte doklad o zaplacení.
Na první taneční hodině v září obdržíte průkazku účastníka kurzu. Průkazka je nepřenosná.
Gardenky: 500,-KČ /osoba (zahrnuje vstup a stále místo na 10 nácvičných lekcí, 3 prodloužené, věneček)
– zakoupíte v září na první taneční hodině. Gardenka je přenosná.
Vzhledem zvýšenému zájmu o gardenky a jejich omezenému počtu (počet sedadel nelze navýšit), může
každý účastník kurzu zakoupit pouze jednu gardenku. Zbylé gardenky bude možno zakoupit na II. lekci.
Zahájení: 3. září 2022

Vyučující: taneční mistři manželé Kleinovi

Nácvičné lekce: reprodukovaná hudba, prodloužené a věneček: skupina Lucky Band
www.kulturachocen.cz
------------------------------------------------zde oddělte-----------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA DO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ 2022
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CHOCEŇ

jméno………………………….příjmení…………………………………………rok nar. ………….
bydliště:……………………………………………………………………………………………………….
telefon:………………………………………………
email:…………………………………………………
škola:………………………………………………….
č.účtu pro případ vrácení kurzovného:………………………………………………………….
Datum:

Podpis rodičů:

1. Přihláška do kurzu je závazná.
2. Podáním přihlášky udělujete souhlas dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto
údajů (GDPR) a § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Městu Choceň, že tyto údaje
budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou
a může být kdykoli odvolán a to písemnou formou. Město Choceň osobní údaje klientů neposkytuje
třetím osobám, ani za úplatu.
3. Počet účastníků kurzu v jedné skupině je minimálně 30 a maximálně 50 párů. V případě nenaplnění
kurzu bude vráceno kurzovné na zadané číslo účtu nejpozději do 2 týdnů po ukončení zápisu.
4. Vstup do tanečního sálu bude umožněn pouze účastníkům kurzu s viditelně umístěným označením,
které obdrží před první taneční hodinou. V případě ztráty označení bude kurzistovi vystaven
duplikát za administrativní poplatek 200Kč, totéž platí při ztrátě průkazu účastníka kurzu.
Bez průkazu účastníka kurzu, bude umožněn vstup do prostor kulturního zařízení až po zaplacení
ceny jednorázového vstupného.
5. Doprovod kurzisty - návštěvník - se prokazuje u vstupu do tanečního sálu platnou jednorázovou
vstupenkou nebo gardenkou.
6. Veškeré prostory Panského domu jsou nekuřácké. Konzumace alkoholických nápojů není
účastníkům kurzu pro mládež povolena, a to jak v prostorách konání kurzu, tak i mimo ně. Věk
účastníka není rozhodující. Z obecného pohledu není vhodné donášet do sálu a přilehlých prostor
vlastní nápoje, občerstvení účastníků kurzu i návštěvníků je zajištěno.
7. Do kurzu chodí účastníci kurzu i jejich doprovod - návštěvník - pouze v předepsaném společenském
oblečení. V případě nevhodného oblečení účastníků i doprovodu – návštěvníka - má pořadatel
právo neumožnit vstup do prostor kulturního zařízení. Džíny a sportovní obuv nejsou
společenským oděvem!!!!!!
8. Kabáty a zavazadla, s výjimkou dámských kabelek, je nutné před začátkem lekce uložit v šatně.
Jejich vnášení do sálu není z prostorových a bezpečnostních důvodů dovoleno. V kulturním zařízení
je provozována klasická šatna s obsluhou za obvyklý poplatek.
9. Účastník kurzu pro mládež nemůže odcházet v průběhu výuky bez dohody s tanečním mistrem.
10. Obecná společenská pravidla a pokyny tanečního mistra a jeho spolupracovníků jsou pro účastníky
kurzu, doprovod a návštěvníky závazná. V případě opakovaných hrubých přestupků proti
společenským zvyklostem, má pořadatel právo účastníka kurzu bez náhrady vyloučit. Doprovod
a návštěvníka lze v případě nutnosti vyvést bez možnosti náhrady vstupného.
11. Změna času a místa konání lekce je ve výjimečně nutných případech vyhrazena. Tuto změnu lze
ve zkrácené lhůtě oznámit např. telefonicky, SMS zprávou, e-mailem, na webových stránkách apod.
12. Zaplacené kurzovné se vrací pouze na základě odhlášky kurzisty z tanečního kurzu podané písemně
na předepsaném formuláři. Podmínkou je předložení dokladu o zaplacení (stvrzenka + je-li již
vydána i průkazka účastníka). Při odhlášení před zahájením kurzu se hradí storno poplatek ve výši
200Kč. Při odhlášení v průběhu kurzu se kurzovné vrací v případě prokazatelně doložených vážných
zdravotních důvodů, které znemožňují účast na kurzu. Dokladem je míněno lékařské potvrzení.
I v tomto případě se hradí storno poplatek ve výši 200Kč a kurzovné vrací v poměrné části. Na
žádosti podané po ukončení kurzu nebude brán zřetel a kurzovné se nevrací. Řádná docházka je v
zájmu účastníka kurzu, nenavštívené hodiny nemohou být z kurzovného odečítány. Poměrná část
kurzovného se na základě žádosti vrací i v případě předčasného ukončení kurzu z důvody vyšší moci
(epidemie apod.)
13. Kurzy jsou dokumentovány fotografem či kameramanem kulturního zařízení. Fotografie či videa
zachycující účastníky kurzů mohou být vystaveny na internetových stránkách kulturního zařízení
Panský dům.
14. Přihlášením do kurzu stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito Všeobecnými podmínkami
a souhlasíte s nimi.

