
VNITŘNÍ ŘÁD TANEČNÍCH KURZŮ STRAKONICE 2021

Termín a čas: září 2021 - listopad 2021 (10. 9. – 27. 11. 2021), celkem 12 lekcí (9 x základních lekcí, 2
x prodloužené, 1 závěrečný věneček), každý pátek (základní lekce první kurz 17:00-19:00 hod., 
druhý kurz 20:00- 22:00 hod.,  prodloužené 20.00-23.00, závěrečný věneček 20.00-00.00 hod.)

Místo konání: Městský dům kultury Strakonice, velký sál

1. Podaná přihláška do tanečního kurzu je závazná.  Průkazka bude vydaná na pokladně po úhradě 
kurzovného ve výši 1.700.- Kč, zaplacené kurzovné se nevrací.  Kurzovné se hradí převodem na účet 
1768185/0300, jako variabilní symbol uveďte jméno tanečníka. Přihlášení pro děti a juniory (do 18 
let) může provést (stvrdit svým podpisem) pouze zákonný zástupce dítěte, juniora.

2. Podáním přihlášky do tanečního kurzu udělujete výslovný souhlas dle par. 5 zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, MěKS Strakonice, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k 
interním potřebám MěKS Strakonice - Taneční 2021.

3. Po přihlášení do tanečních kurzů obdržíte písemné potvrzení Vaší přihlášky o přijetí do příslušného 
tanečního kurzu. Od tohoto okamžiku jste zavedeni do tanečního kurzu a platí pro Vás veškeré 
informace uvedené na www.meks-st.cz , včetně Vnitřního řádu tanečních kurzů Strakonice 2020. V 
případě, že neprovedete úhradu příslušného kurzu do data uvedeného na www.meks-st.cz , můžete 
být v případě omezené kapacity kurzu nahrazeny přihlášeným, který již kurzovné uhradil, či byl veden
jako náhradník. 

5. Do tanečních kurzů mají přístup pouze řádně zapsaní žáci s průkazkou a mohou docházet pouze do 
toho kurzu, do kterého byli zapsáni. Diváci a doprovodné osoby si musí při vstupu do sálu zakoupit 
vstupenku na veškeré lekce tanečních kurzů (vyjma stolování).

6. Vstup do tanečního sálu je povolen až na pokyn pořadatelské služby. Vyučování začíná v přesně 
stanovenou hodinu. V průběhu vyučování setrvávají všichni žáci v sále. Účastníci kurzu jsou povinni se
řídit pokyny pořadatele, tanečních lektorů či členů pořadatelské nebo hasičské služby

7. Účastníci kurzu a jejich doprovod jsou povinni dbát pokynů pořadatelské služby. 

8. Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Účastníci 
kurzů, jejich doprovod i diváci jsou povinni chodit do kurzů ve společenském oblečení, jinak jim 
nebude umožněn vstup do prostor kulturního domu. 

Doporučené oblečení účastníků tanečních kurzů:

Chlapci: společenský oblek nebo sako, vázanka, motýlek, společenské boty, společenské rukavičky 
doporučujeme.

Doporučené oblečení dívky: společenské šaty, sukně a halenka, společenské kalhoty, společenské 
boty (pro tanec vhodný podpatek)

9. Účastníci kurzů, doprovodné osoby i diváci jsou povinni odkládat kabáty, deštníky a zavazadla 
v šatně v přízemí kulturního domu. Tato služba je za obvyklý poplatek. Pořadatel kurzů neodpovídá za
věci a předměty nepředané do šatny

10. Veškeré prostory kulturního domu jsou nekuřácké



11. Kouření, požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek je účastníkům kurzů při 
výukových lekcích přísně zakázáno. Při hrubém porušení pravidel slušného chování nebo při požití 
alkoholu nebo návykových látek osobu mladší 18 let si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka 
z tanečního kurzu bez náhrady kurzovného

12. Přihlášením do tanečních kurzů stvrzujete, že jste se seznámili s tímto vnitřním řádem tanečních 
kurzů.

Strakonice 6. 1. 2021


