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Vnitřní řád
tanečních kurzů Centra kultury města Písek
Místo konání: Kulturní dům Písek, nábřeží 1. máje 1605, Písek, velký sál
Termín a čas: září – prosinec, celkem 11 lekcí (8 x základní lekce, 2 x prodloužené, 1 x závěrečný ples)
každé úterý (středa) v čase 19.00 – 21.30, prodloužené 19.00 – 22.00, závěrečný ples
19.00 – 00.00. Kulturní dům se otvírá vždy v 18.00.
1. Vstupenka na taneční kurz se objednává elektronicky na webových stránkách Centra kultury města Písek
www.centrumkultury.cz, průkazka je vydána na pokladně kulturního domu po úhradě kurzovného ve
výši 2.300 Kč, zaplacené kurzovné se nevrací.
2. K průkazce do tanečních kurzů je možné zakoupit jednu gardenku pro doprovod v hodnotě 400 Kč.
Vstupné pro diváky na jednotlivé lekce se prodává na pokladně za 80 Kč, na závěrečný ples za 150 Kč.
3. Účastník tanečního kurzu je povinen průkazku nosit na každou taneční lekci. Ztracenou nebo
poškozenou průkazku je možné nahradit za 100 Kč.
4. Vstup do tanečního sálu je povolen pouze v čisté 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 chlapci: společenský oblek, vázanka, motýlek, společenské boty,
společenské rukavičky (povinné).
Doporučené oblečení dívky:
společenské šaty, sukně a halenka, společenské kalhoty,
společenské boty (pro tanec vhodný podpatek).
Doporučené oblečení doprovod – pánové: sako, kalhoty (ne rifle) v tmavých barvách, košile kravata.
Doporučené oblečení doprovod – dámy: večerní šaty, popř. koktejlky, společenské kalhoty
s halenkou, malé černé nebo i elegantní kostýmek.
5. Účastníci kurzů, doprovodné osoby i diváci jsou povinni odkládat kabáty, deštníky a zavazadla
(s výjimkou dámských kabelek) v šatně v přízemí kulturního domu. Tato služba je za obvyklý poplatek.
Pořadatel kurzů neodpovídá za cennosti nepředané do úschovy.
6. Veškeré prostory kulturního domu jsou nekuřácké.
7. 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 osobou mladší 18 let si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka z tanečního kurzu
bez náhrady kurzovného.
8. Přihlášením do tanečních kurzů stvrzujete, že jste se seznámili s tímto vnitřním řádem tanečních kurzů
Centra kultury města Písek a se Zásadami ochrany osobních údajů, vše dostupné na
www.centrumkultury.cz.
Písek 6. 5. 2019
Mgr. Josef Kašpar
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