
Všeobecné podmínky tanečního kurzu 
 

Přihláška do kurzu (elektronická či písemná) je závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu 
zúčastnit, dejte nám to prosím co možná nejdříve vědět na emailovou adresu: roman@konopasek.cz 

 

 Přihlášením do kurzu udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů (GDPR), provozovateli Roman Konopásek 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 formou doporučeného 
dopisu adresovaného do sídla firmy Roman Konopásek, Vachkova 562, 507 81 Lázně Bělohrad.  

 

Platbu lze provést v hotovosti v místě zápisu nebo bankovním převodem na č.ú.: 2583832309/0800 
variabilní symbol číslo průkazky, do poznámky uveďte Vaše jméno a příjmení. 
 
 

Storno podmínky, informace 
 

1. V případě odhlášení ze zdravotních důvodů před začátkem tanečních kurzů je vratná část ve výši 90 % z 
ceny plného kurzovného (nutno doložit lékařskou zprávou). 

 

2. V případě odhlášení ve lhůtě nad 61 dní před zahájením kurzu (den konání 1. lekce kurzu se do lhůty 
nepočítá) je započítán storno poplatek rovnající se 30 % z ceny plného kurzovného (vrací se 70 % z plné 
ceny kurzovného). 

 

3. V případě odhlášení ve lhůtě 60 - 31 dní před zahájením kurzu (den konání 1. lekce kurzu se do lhůty 
nepočítá) je započítán storno poplatek rovnající se 50 % z ceny plného kurzovného (vrací se 50 % z plné 
ceny kurzovného). 

 

4. V případě odhlášení ve lhůtě 30 dní a kratší před zahájením kurzu (den konání 1. lekce kurzu se do lhůty 
nepočítá) je započítán storno poplatek rovnající se 80 % z ceny plného kurzovného (vrací se 20 % z plné 
ceny kurzovného). 

 

5. Po zahájení kurzu včetně dne konání 1. lekce, je započítán storno poplatek ve výši 100 %, není možné 
vrácení žádné části ceny kurzovného. 

 

6. V případě přerušení kurzu z důvodu nepředvídatelných událostí (např. nařízení vlády, atd…), bude 
zbývající část přeložena na nejbližší možný termín. 

 

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

 

8. Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzu chodí 
účastníci kurzů i jejich doprovod pouze v předepsaném společenském oblečení. V případě nevhodného 
oblečení frekventantů i doprovodu má pořadatel právo neumožnit vstup do prostor sálu a v případě 
nutnosti tuto osobu z prostor sálu vyvést bez možnosti náhrady vstupného. 

 

9. U vstupu do tanečního sálu se účastník kurzu prokáže průkazkou. Po označení u data dané lekce bude 
umožněn vstup do prostoru sálu. 

 

10. V případě ztráty průkazu účastníka bude žákovi vystaven duplikát. Tento je evidován v centrální evidenci. 
 

11. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů i všechny návštěvníky akcí pořádaných Romanem 
Konopáskem mohou být vystaveny na internetových stránkách www.konopasek.info a jiných 
informačních internetových zdrojích provozovaných Romanem Konopáskem. 

 

12. Taneční sál i přilehlé prostory Hotelu Centrál (chodby, výčep, WC, šatna) jsou nekuřácké. Kuřáci mohou 
kouřit pouze před vstupem do budovy pouze u připraveného popelníku. 

 

13. Přihlášením do kurzů a zakoupením vstupenek na akce pořádané Romanem Konopáskem stvrzujete, že 
jste se seznámil/a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a výslovně souhlasíte s jejich 
dodržováním. 
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