
Provozní řád a storno podmínky účastníka letní taneční školy  
Aneri – Taneční škola z.s. 

Platné od 1. února 2019 
Pořadatel akce: 
Aneri – Taneční škola z.s., Bří Čapků 685, Valašské Meziříčí 757 01 
 
Provozní řád a storno podmínky jsou nedílnou součástí přihlášky a účastník svým podpisem 
potvrdí svůj souhlas s uvedenými podmínkami: 
 

1. účastník letní taneční školy se přihlašuje na základě písemné přihlášky, kde je povinen 
uvést své údaje dle uvedených předtištěných kolonek, jen takto přihlášený účastník je 
řádně přihlášený 

2. příjem přihlášek je popsán v nabídkovém letáku a řádný termín pro přihlášení je do 
30.4.2019. Při přihlášení po řádném termínu není zaručené volné místo - je třeba se 
spojit s pořadatelem a místo si ověřit. Termín platby je do 30.6.2019, při platbě po 
30.6.2019 dochází k navýšení ceny tábora o 300Kč. 

3. účastník bude před nástupem na letní taneční školu pozván zvacím dopisem (poštovní 
nebo elektronickou formou), kde budou uvedeny dílčí informace organizačního 
zajištění, zvací dopis bude rozeslán nejpozději 14 dní před nástupem. 

4. při nástupu musí účastník předložit tyto dokumenty: 

osoby mladší 15 let – potvrzení o bezinfekčnosti, posudek lékaře o zdravotní 

způsobilosti dítěte k účasti na letní taneční škole, kopii zdravotní karty pojišťovny 

osoby starší 15 let – potvrzení o bezinfekčnosti, 

 příslušné formuláře jsou k dispozici na http://www.aneri-tanecniskola.cz 
5. účastníci letní taneční školy se musí řídit pokyny pořadatele a odpovědných osob, 

zvláště pak pokyny, které získají na úvodní schůzce při nástupu. 
6. účastník je povinen dodržovat provozní řád ubytovacího zařízení, ve kterém je 

ubytován a stravován, a případnou jím způsobenou škodu ubytovacímu zařízení 
uhradit. 

7. v průběhu konání letní taneční školy je žákům přísně zakázáno požívat alkohol, 
tabákové výrobky a toxické látky. 

8. pořadatel akce si při porušení ustanovení čísla 7 vyhrazuje právo vyloučit účastníka 
bez jakýchkoliv náhrad. 

9. ukončení letní taneční školy v termínu uvedeném v nabídkovém letáku, osoby mladší 
15 let si musí vyzvednout zákonný zástupce nebo osoba, která u sebe musí mít 
písemné potvrzení od zákonného zástupce o převzetí osoby mladší 15 let 

10. cena obsahuje náklady spojené s výukou a mzdovými náklady – kursovné a doplňkové 
služby – ubytování a stravování, vstupné atd. 

 

 
STORNO PODMÍNKY 

V případě, že se z jakéhokoliv důvodu letní taneční školy neúčastníte a budete přihlášeni, 
řídí se odhlášení a finanční vypořádání storno podmínkami. Tyto žádosti musí být pouze 
písemnou formou (nejlépe doporučeným dopisem) na adresu pořadatele. Finanční 
vypořádání probíhá až po skončení akce do konce měsíce září. Storno podmínky jsou 
následující: 

odhlášení účastníka do 30.6.2019 – bez storno poplatku 
odhlášení účastníka v období 1.7. – 31.7.2019 - storno poplatek činí 300Kč, 
při odhlášení účastníka po 31.7.2019 (případně při jeho neodhlášení 
a neúčasti na táboře) činí storno poplatek 1200Kč 


