Vnútorný poriadok TŠ
Prihlásením sa na kurz, krúžok, sústredenie, seminár, alebo inú akciu, sa zaväzujete
dodržiavať zverejnené vnútorné smernice súvisiace s ochranou zdravia a požiarnou
ochranou.
Prihlásením sa na kurz do TŠ Peter Cieker potvrdzujete, že sa kurzu zúčastňujete na vlastné
nebezpečie. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné ujmy na zdraví.

VYUČOVANIE
Počas sviatkov a školských prázdnin sa nevyučuje.

PLATBY KURZOV
Kurzovné u celoročných kurzov sa platí polročne alebo ročne (podľa cenníka TŠ).
U polročných platieb - prvý polrok je potrebné uhradiť do konca augusta, druhý polrok do
konca januára.
U ročných platieb - Poplatok je potrebné uhradiť do 15. septembra.
U dvojmesačných kurzov je potrebné kurzovné uhradiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci pred
začatím kurzu.
Kurzovné za krátkodobý kurz sa hradí jednorázovo do prvej tanečnej lekcie.

STORNO
Kurzovné nevraciame.
V prípade závažných dôvodov (dlhodobá choroba, úraz, rizikové tehotenstvo ...) je možná
čiastočná kompenzácia, ale maximálne len do výšky 50% kurzovného.
Toto je možné len na základe písomnej žiadosti a potvrdenia od lekára.
Telefonické alebo osobné žiadosti nebudú akceptované.

Dňom pre výpočet prípadnej kompenzácie je dátum odoslania e-mailu alebo poštového
razítka, nikdy nie dátum, kedy došlo k dôvodu prerušenia kurzu.
Dovolenka, pracovné ani iné osobné obmedzenia nie sú dôvodom k vráteniu kurzovného.

ZĽAVY
S1 – S4

Ak dvaja súrodenci navštevujú súčasne niektoré z celoročných kurzov súťažných skupín S1 –
S4, jeden má zľavu 17,- EUR/polrok .

OBLEČENIE A OBUV
Slušné vychádzkové oblečenie, v ktorom sa budete pri tanci dobre cítiť. Nevyžaduje sa sako
ani oblek! Čisté džínsy sú povolené.
Na kurzy spoločenských tancov nie športové oblečenie a krátke nohavice!
V základnom kurze postačí vychádzková obuv s koženou alebo syntetickou podrážkou.
Na disko kurzy športová obuv.
Na všetky kurzy a krúžky je potrebné sa prezúvať.
Nie turistická a zimná obuv.
VSTUP DO TANEČNÝCH SÁL LEN V PATRIČNEJ TANEČNEJ OBUVI !

OSTATNÉ
Zdravotný stav
Ak trpíte nejakým zdravotným problémom, konzultujte s Vašim lekárom, či je pre Vás tanec
alebo cvičenie vhodné. Vždy informujte o situácii Vášho lektora.
Tanečná škola nenesie zodpovednosť za prípadné ujmy na zdraví.

Šatne
Prosím, berte si peniaze, mobilné telefóny, šperky a iné cennosti so sebou do tanečných sál.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné straty.

Nahradzovanie zmeškaných lekcií
Ak zameškáte lekcie z vlastnej viny, nie je možné vrátiť Vám peniaze, ani ich odpočítať
z iného kurzovného.

Preukazy kurzu pre stredoškolákov „VENČEK“
Na začiatku kurzu dostanete preukaz, ktorý Vás oprávňuje k vstupu do sály. Preukaz je
neprenosný. Bez platného preukazu nemôžete byť na lekciu vpustený. V prípade straty
požiadajte o vydanie duplikátu. Poplatok za vydanie duplikátu je 3,-EUR.

Zrušenie akcie
Vo výnimočných prípadoch môže prísť k zrušeniu workshopu, seminára, alebo inej akcie zo
strany TŠ.
V tom prípade Vám kurzovné vrátime v plnej hodnote, alebo na základe dohody Vám ho
prevedieme na inú akciu.

Zrušenie lekcie
V prípade krátkodobých absencií lektora/lektorky našej TŠ Vám ponúkneme adekvátnu
náhradu. Vo výnimočných situáciách môžeme konkrétnu lekciu Vášho kurzu zrušiť, alebo
presunúť. Za zrušenú lekciu dostanete náhradnú lekciu, prípadne Vás budeme informovať
o prípadnej možnosti náhrady.
V prípade dlhodobej absencie lektora sa pokúsime získať iného lektora, alebo kurz zrušíme
a adekvátnu časť kurzovného Vám vrátime.
Tanečná škola si vyhradzuje právo zmeniť termín kurzu, prípadne presunúť výučbu do iných
priestorov.

Foto, video a iné
Fotografovať a natáčať na video, alebo inak zaznamenávať priebeh kurzov a akcií je
zakázané. Vyhradzujeme si právo v prípade porušenia tohto ustanovenia okamžite zrušiť bez
náhrady Vašu účasť na kurze, seminári, či inej akcii. Taktiež nie je dovolené umiestňovanie
letákov, plagátov, propagačných predmetov a zvlášť ponuky kurzov a akcií iných organizácií,
v sále alebo v šatni a ostatných priestoroch tanečnej školy.
Aj v tomto prípade si vyhradzujeme právo takéhoto účastníka kurzu alebo seminára, bez
náhrady vylúčiť.
Vstup do sály je povolený len osobám s uhradeným školným za daný kurz / krúžok!
Zákaz nosenia si nápojov do tanečných sál !

