
 na úvodní stránce webu www.spoldum.cz vyberte ikonu kurzu, do kterého se chcete přihlásit 

(DÍVKA nebo CHLAPEC - kurz od 18:00, DÍVKA nebo CHLAPEC - kurz od 20:00) 

 doporučujeme při on-line zápisu zapisovat celé taneční páry a z páru nejdříve přihlásit 

chlapce a až poté děvče 

 při zapisování sledujte on-line vstupenkový systém průběžně, zároveň s on-line zápisem totiž 

probíhá ve stejném vstupenkovém systému ve stejný čas i zápis osobní a místa do systému 

jsou až do naplnění kapacity kurzu uvolňována postupně. Toto opatření je nutné proto, aby 

nebyl zvýhodněn ani jeden ze způsobů zápisu (osobní/online) a zároveň proto, aby nedošlo 

k nežádoucímu převisu dívek nad chlapci v kurzu. 

 vyberte místo v kurzu pro chlapce z páru a postupujte dále podle pokynů systému (výběr 

vstupenky /místa/ do kurzu, vložení vstupenky do košíku, zadání jména, telefonu, emailu, 

souhlas s VOP...). Systém vás na závěr postupu vyzve k úhradě kurzovného bankovní kartou, 

kterou následně provedete. Stejně poté postupujte i při přihlašování dívky z páru. 

Doporučujeme s online platbou kurzu neotálet a provést ji okamžitě po výběru místu ve 

vstupenkovém systému. Systém Vám mezi objednávkou a vlastní úhradou kurzovného 

umožní určitou časovou prodlevu pro provedení platby, pokud se však platba zvoleného 

místa v kurzu neuskuteční do určité doby, vstupenkový systém vaši rezervaci automaticky 

zruší a místo v kurzu jako neprodané nabídne dalším zájemcům.  

 Po zaplacení kurzovného Vám za krátký čas na mail, který do systému uvedete, přijde 

vstupenka - potvrzení o úhradě kurzovného ve formě čárového kódu s popisným textem. 

Následně budete navíc kontaktováni na uvedeném mailu a požádáni o písemné doplnění 

vašich údajů (jméno, adresa, telefon a mail konkrétního tanečníka).  

 Datum a čas na vstupence uvedené jsou termínem a časem první lekce Vámi vybraného 

kurzu. 

 Na začátku první lekce Vám bude tato vstupenka do kurzu (z osobního nebo online zápisu) 

vyměněna za legitimaci účastníka kurzu, se kterou Vám bude umožněn vstup na všechny další 

lekce celého kurzu. 

 Stejný postup platí i pro nákup gardenek - zvýhodněných vstupenek pro rodiče a další 

doprovod tanečníků (výběr možností: DOPROVOD - taneční kurz od 18:00 nebo DOPROVOD - 

taneční kurz od 20:00). I tyto gardenky budou při první lekci vyměněny za legitimace 

doprovodu, se kterými pak již budete celý kurz navštěvovat. 

 Gardenky, na rozdíl od legitimací účastníků kurzu, platí pouze pro vstup na běžné lekce 

kurzu, na prodloužené, Věnečky a další speciální akce kurzu si doprovod tanečníků musí 

zakoupit vstupenku platnou přímo na tu kterou konkrétní akci. 

 

Máte další dotazy? Napište nám nebo zavolejte na 775 202413, tanecni.neratovice@seznam.cz 

 

 

Těšíme se na Vás 

Jan Onder 

Natálie Otáhalová 

Společenský dům Neratovice 

 


