
 
                       PŘIHLÁŠKA 

      KURZ ZUMBA 
 

 
Místo konání - …………………………………………………….          
 
Doba konání - ……………………………………………………. 
 
Cena -  dle místa a typu kurzu 
 
 
 
příjmení, jméno, ..................................................................………………........................... 
 

bydliště   ...............................................................................  PSČ ..................................... 
 

telefon  ……………..............…….........................  datum narození ....…….......................... 
 

e-mail  ……………..............……..........................................................…….......................... 
a firma 

VÝUKA TANCE – Leona Novosádová, Nové Bránice 228, 664 64, tel.: 607 759 635 (dále jen firma)  

uzavírají následující dohodu na dobu konání tanečního kurzu. Po zaplacení dalšího kurzu se smlouva na 

tento kurz prodlužuje. 
 
FIRMA SE ZAVAZUJE : 
Zajišťovat výuku tance ve večerních kurzech v rozsahu jedné vyučovací hodiny tj. 60 minut (včetně přestávky)  
a to v co nejvyšší kvalitě s využitím moderních vyučovacích metod. 
 
ÚČASTNÍK KURZU SE ZAVAZUJE : 
1. Nenarušovat výuku pozdním příchodem a nespolečenským, rušivým chováním. 
2. Zaplatit kurzovné za 16 tanečních bloků na výše uvedenou adresu firmy složenkou typu C, nebo poukázat na účet : Komerční 

Banka a.s. pobočka Ivančice, Komenského náměstí 12, č. 10 59 41 02 87/ 0100 a to před začátkem tanečního kurzu. 
 
DÁLE BYLO DOHODNUTO : 
1. Bude-li účastník kurzu nucen předčasně ukončit docházku do kurzu z vážných zdravotních důvodů, které prokáže dokladem 

svého příslušného lékaře, bude mu vráceno 50 % zbytku kurzovného. Po uplynutí 1/2 tanečního kurzu se kurzovné nevrací a 
ani v jiných případech. 

2. Pokud účastník kurzu předčasně ukončí docházku do kurzu z jiného důvodu, nebude mu kurzovné vráceno. To se týká  
i případů, kdy od dohody odstoupí firma při hrubém porušení dohody ze strany účastníka kurzu. 

3. Docházka je předčasně ukončena dnem doručení písemného oznámení na adresu firmy. 
 
Potvrzuji svým podpisem správnost všech údajů uvedených na přihlášce, a že jsem se seznámil(a) se smluvními podmínkami 
včetně stornovacích poplatků a souhlasím s nimi, dále souhlasím s použitím osobních údajů uvedených na přihlášce pro potřeby 
pořadatele kurzu – Výuka tance, Leona Novosádová, Nové Bránice 228, Dolní Kounice, IČO: 628 80 454 a to výhradně za úče-
lem zasílání nabídek služeb účastníkovi. Zároveň dávám souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci kurzu a vystou-
pení pro propagaci. Výše uvedené osobní údaje nebudou předávány ke zpracování třetím osobám. Poskytnutí osobních údajů 
prostřednictvím tohoto souhlasu je dobrovolné a všem bodům jsem porozuměl(a).  
 
Přihláška je platná poté, co ji účastník kurzu odeslal nebo předal firmě a zaplatil kurzovné. 
 
 
...........................................             ............................................. 
 firma                   podpis účastníka kurzu 
          
datum :                datum : 
 


