
 

 KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ MNICHOVO HRADIŠTĚ  
 

PŘIHLÁŠKA PRO ROK 2020 

Kontaktní osoba: Barbora Balejová, divadlo@klubmh.cz, tel.: 607 015 300. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  …………………………………………………………………………………………….…………….  

TELEFON:  …………………………………………………………………………………………….……………. 

TELEFON NA RODIČE:  …………………………………………………………………………………………….……………. 

E-MAIL:            …………………………………………………………………………………………….……………. 
(emailem budou zasílány důležité informace) 

POJIŠŤOVNA:           …………………………………… ŠKOLA, TŘÍDA: …………………………………………

PARTNER/KA:                    …………………………………………………………………………………………….…………….

Kurzovné bude placeno: HOTOVĚ / PŘEVODEM 
 
Záloha zaplacena: ……………………..……… Doplatek zaplacen: ……………………..…….

 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TANEČNÍCH KURZŮ PRO MLÁDEŽ 

1. Kurz bude probíhat od 19. 9. 2020 do 19. 12. 2020. Kurzovné činí 2 190 Kč za osobu za 13 lekcí (včetně 2 prodloužených a věnečku). 

2. Přihláška do kurzu je závazná. Při přihlášení je vybírána nevratná záloha ve výši 1000 Kč. Účastníkem kurzu se stává zájemce po podepsání 
přihlášky a zaplacení kurzovného. Přihlášky budou přijímány do 30. června, nebo do naplnění kurzu. Čím dříve se přihlásíte, tím lépe! 

3. Platbu lze provést hotově v kanceláři KLUBu nebo převodem na bankovní účet. Č. účtu: 115-6974100277/0100,  
do zprávy pro příjemce uveďte „Taneční 2020“ + Vaše příjmení, variabilní symbol: 20202190. 

4. Docházka do kurzu je záležitostí jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány. 

5. Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzu pro středoškolskou mládež chodí 
účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním společenském oblečení. V případě nevhodného oblečení účastníků i doprovodu má 
provozovatel právo neumožnit vstup do prostor výuky tanečních kurzů a v případě nutnosti danou osobu z daných prostor vykázat bez 
možnosti náhrady vstupného. 

6. Změna času a místa konání lekcí je vyhrazena. 

7. 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 KLUBu Mnichova Hradiště. 

8. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli tanečn ích kurzů 
k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. 

9. Svým podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence a organizace kurzu. Osobní údaje nebudou 
předávány třetím osobám a souhlas je možné kdykoli písemně zrušit zasláním dopisu na adresu KLUB Mn. Hradiště s.r.o., 
Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště. 

10. Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil(a) s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich 
dodržováním. 

Souhlasím se všeobecnými podmínkami tanečních kurzů pro mládež. 

Dne: …………………………………….. 

 

Podpis účastníka: ………………………………………….              Podpis zákonného zástupce: ………………………………………….

http://www.tanecni-slany.cz/obleceni.html


 

KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ MNICHOVO HRADIŠTĚ  
Kontaktní osoba: Barbora Balejová, divadlo@klubmh.cz, tel.: 607 015 300. 

 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TANEČNÍCH KURZŮ PRO MLÁDEŽ 

- KOPIE PRO VÁS - 

1. Kurz bude probíhat od 19. 9. 2020 do 19. 12. 2020. Kurzovné činí 2 190 Kč za osobu za 13 lekcí 
(včetně 2 prodloužených a věnečku). 

2. Přihláška do kurzu je závazná. Při přihlášení je vybírána nevratná záloha ve výši 1000 Kč. Účastníkem kurzu 
se stává zájemce po podepsání přihlášky a zaplacení kurzovného. Přihlášky budou přijímány do 30. června, 
nebo do naplnění kurzu. Čím dříve se přihlásíte, tím lépe! 

3. Platbu lze provést hotově v kanceláři KLUBu nebo převodem na bankovní účet.  
Č. účtu: 115-6974100277/0100, do zprávy pro příjemce uveďte „Taneční 2020“ + Vaše příjmení, 
variabilní symbol: 20202190. 

4. Docházka do kurzu je záležitostí jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného 
odečítány. 

5. Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzu  
pro středoškolskou mládež chodí účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním společenském 
oblečení. V případě nevhodného oblečení účastníků i doprovodu má provozovatel právo neumožnit 
vstup do prostor výuky tanečních kurzů a v případě nutnosti danou osobu z daných prostor vykázat bez 
možnosti náhrady vstupného. 

6. Změna času a místa konání lekcí je vyhrazena. 

7. 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 KLUBu Mnichova Hradiště. 

8. 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 
společnosti. 

9. Svým podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence a organizace kurzu. 
Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám a souhlas je možné kdykoli písemně zrušit zasláním 
dopisu na adresu KLUB Mn. Hradiště s.r.o., Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště. 

10. Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil(a) s těmito všeobecnými obchodními podmínkami  
a souhlasíte s jejich dodržováním. 

 

Souhlasím se všeobecnými podmínkami tanečních kurzů pro mládež. 

Dne: …………………………………….. 

 
 

Podpis účastníka: ……………………………………..          Podpis zákonného zástupce: …………………………………….. 

http://www.tanecni-slany.cz/obleceni.html
http://www.tanecni-slany.cz/obleceni.html

