
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA do kurzu společenského tance pro mládež  
PODZIM 2020 – POLICE NAD METUJÍ 

  
 

Jméno a příjmení účastníka:     ………………………………………………………………………. 

Kontaktní poštovní adresa:     ………………………………………………………………………. 

Telefonní kontakt:      ………………………………………………………………………. 

E-mail:        ………………………………………………………………………. 

 
PŘIHLÁŠEN/A v páru (jméno partnera/partnerky)                          ……………………………………….. 

                      
 

Svým podpisem účastník kurzu (zákonný zástupce) stvrzuje, že je seznámen/a se skutečností, že: 

* kurzovné se vrací pouze v případě zrušení kurzu ze strany pořadatele nebo při uvedení vážných důvodů ze strany 

přihlášeného účastníka (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod. Tuto skutečnost je nutné prokázat.)  Bude přihlášen 

stejný počet chlapců i dívek a narušení rovnováhy způsobuje problémy ostatním účastníkům kurzu i pořadateli. Při 

odhlášení z kurzu si z výše uvedených důvodů bude pořadatel účtovat stornovací poplatek ve výši 10% z doplatku, 

záloha je nevratná! 

* v rámci akcí pořádaných organizační složkou Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání a sportu mohou být 

pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace organizátora akce a jeho činnosti. Při nesouhlasu s pořizováním a 

uveřejňováním fotodokumentace se obraťte na vedení organizační složky. 

 
 

 
Datum: …………………………….                                     Podpis: ……………………………………….. 
        /podpis zákonného zástupce u nezletilých/ 
 

Kurz zahrnuje 14 lekcí, vč. závěrečného věnečku. Lekce kurzu budou probíhat od září do prosince 2020, v sobotu 

(výjimečně v neděli dopoledne), na sále Pellyho domů v Polici nad Metují. Přesný rozpis účastníci obdrží na jaře 2020. 

Kurzovné činí 1.500 Kč (záloha 750 Kč při zápisu do kurzu, doplatek 750 Kč splatný nejpozději v únoru 2020).   

Při přihlášení v páru činí kurzovné 1.300 Kč / osoba (podmínkou je jednorázová úhrada celé částky, a to ZÁROVEŇ za 

oba z páru – tj. úhrada 2.600 Kč a současné podání obou přihlášek). 
 

 (*) nehodící se škrtněte                                                                                       Vyplňuje pořadatel /datum přijetí platby, podpis/ 

Úhrada zálohy 750 Kč (*)     ………………………………………………… 

Úhrada doplatku 750 Kč  (*)     ………………………………………………… 

Úhrada celé částky - přihlášení v páru – 1.300 Kč/ osoba (*)  ………………………………………………… 

 

Prohlášení: Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR, tedy dle oprávněného zájmu 

"pořadatele akce", a to pro optimální organizační zajištění průběhu akce. Tyto osobní údaje nebudou předány žádné třetí straně a 

nebudou využity k jiným, než uvedeným činnostem (např. komerční sdělení, obchodní nabídky). Shromažďovány a zpracovány 

budou po dobu nejdéle do 3 měsíců od ukončení akce. Pořadatelem tanečních kurzů jsou Pellyho domy – Centrum kultury, 

vzdělávání a sportu, organizační složka města Police nad Metují.  Zřizovatel organizační složky: Město Police nad Metují, 

Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují, IČO 00272949.  Kontakty: tel. 602 645 332 /vedoucí organizační složky/, 

info@pellyhodomy.cz  


