Provozní řád taneční školy Balladine
V zájmu zabezpečení a ochrany majetku i podmínek pro provozování činnosti v tomto zařízení jsou
všichni návštěvníci povinni dodržovat tento řád.
Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, zdraví a je povinen
předcházet vzniku škod. Případné vzniklé škody hradí viník a to v plné výši.
Jakékoliv škody na zařízení jsou návštěvníci i lektoři povinni neprodleně nahlásit vedení.
V celém objektu je přísně zakázáno kouřit.
V prostorách je zajištěn pravidelný úklid. Je povinností každého návštěvníka v maximální míře
přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí.
Při příchodu do prostor se všichni u vchodu zují a odloží si boty. Pohybují se zde pouze v čisté a
vyhovující obuvi, která je k dispozici v šatnách.
Za věci odložené v šatně neručíme, návštěvníci mají na své osobní věci vyhrazené místo
v tanečních sálech.
Vstup do tanečního sálu je povolen pouze po přezutí v čisté taneční obuvi. Zakazuje se používat
obuv, která by poškodila taneční povrch v tanečním sále.
Osvětlení sálů, regulaci topení a větrání a obsluhu všech technických zařízení (zvuková aparatura,
počítač atd.) ovládají pouze lektoři, kteří rovněž určují potřebnou intenzitu. Před odchodem musí
být všechna zařízení, světla a regulace větrání vypnuta.
K zabezpečení protipožární prevence je v prostorách instalován požární bezpečnostní systém, který
v případě vzniku požáru spustí poplach. K hašení požáru jsou v prostorách umístěny hasící přístroje
a zařízení.
Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a
zdraví jiných osob. Vlastník objektu ani provozovatel neodpovídá za úrazy způsobené v sálech či
kavárně a za důsledky porušování pravidel bezpečnosti. Všichni lektoři musí být řádně vyškolení o
zásadách první pomoci, kterou jsou v případě potřeby povinni poskytnout. K závažnému zranění je
nutno okamžitě volat lékaře.
Přihláška do kurzu je závazná. Přihlášku do kurzů pro děti a juniory (3 až 15 let) může provést
pouze zákonný zástupce dítěte.
Odevzdáním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, správci Balladine, Ing. Petře Chaloupkové, IČ 88507793 k tomu, že tyto údaje
budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu
neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu nebo e-mailu
adresovaného do sídla společnosti.
Po vyplnění a odevzdání přihlášky na recepci je nutné provést platbu za kurz převodem na účet do 7
dnů od podpisu přihlášky. Číslo účtu pro platbu: 2100735900/2010. Jako variabilní symbol při
platbě prosím uveďte svoje datum narození ve tvaru: DDMMYYYY a do poznámky pro příjemce
napište své jméno a kurz, který budete navštěvovat. Platbu lze případně provést také hotově
na recepci Balladine. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení kurzovného (případně zálohy).
Cena a podmínky platby jsou uvedeny na www.balladine.cz.

Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout
jiným zájemcům. Přihlášku do kurzu lze stornovat vždy pouze písemně zasláním e-mailu
na balladine@balladine.cz. U tanečních kurzů činí stornopoplatek při odhlášení z kurzu 30 dnů a
méně před začátkem kurzu 50 % kurzovného. Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení
kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce.
O udělení výjimky a vrácení kurzovného je možno žádat pouze v případech závažného
dlouhodobého onemocnění nebo při léčení vážného úrazu účastníka, které trvá do konce kurzu,
vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Udělení výjimky v tomto případě závisí na
posouzení taneční školy.
Termíny kurzů pořádaných Balladine jsou zveřejněny na internetových stránkách www.balladine.cz.
Kurzy se řídí rozvrhem vyhlášeným před začátkem semestru. Změna času a místa konání lekce je ve
výjimečně nutných případech vyhrazena.
Balladine je ve výjimečných případech oprávněna změnit čas a místo konání lekce nebo akce. Tuto
změnu je Balladine povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa
konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany Balladine.
Při vzniku nepředvídaných okolností ze strany Balladine, bránících konání kurzů, mají účastníci
nárok na navštěvování obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky nebo na
vrácení kurzovného.
Hodiny zameškané z důvodu nemoci je možné si po domluvě nahradit docházkou do jiného kurzu
nebo jiný den (maximálně však 2 hodiny za semestr). Účastník kurzu si je vědom toho, že se hodiny
účastní na vlastní zodpovědnost. Kurzy neprobíhají v době všech státních svátků.
Pravidelné kurzy a akce taneční školy mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem
taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na
internetových stránkách taneční školy Balladine nebo použity na jiných propagačních materiálech.
Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních kurzů jiným než oficiálním fotografem taneční
školy je dovoleno pouze se souhlasem vyučujících v daném kurzu
Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil/a s tímto Provozním řádem a souhlasíte s jeho
dodržováním.
V Brně dne 29.4.2018

