Všeobecné obchodní podmínky pro “Taneční kurz PRO-AM – Tanči jako
hvězda”
společnnosti Kunesn s.r.o., Severní 102 1021, 664 42 Modrniče, IČO: 03162O: 03162737 (dale jen VOP)

1. Základní ustanovení
Společnnost Kunesn s.r.o., se sí 102dlem Severní 102 1021, 664 42 Modrniče, IČO: 03162O: 03162737, vedena02
u Krajske02ho soudu v Brnen, oddí 102l ČO: 0, vložka 8nka 83838 (da02le jen pposkytovatel kuržka 8u“) je
pornadatelem kuržka 8uv v oblasti tanečnní 102čh tre02ninkuv. Tyto občhodní 102 podmí 102nky upravují 102 vžka 8tah
mežka 8i poskytovatelem a tanečnní 102kem (da02le jen ptanečnní 102k“) prnihla02sneny02m do kuržka 8u PRO-AM
-“Tanči jako hvězda”.
2. Smluvní vztah
Smluvní 102 vžka 8tah mežka 8i tanečnní 102kem a poskytovatelem vžka 8nika02 na žka 8a02kladen vyplnenní 102 žka 8a02važka 8ne02
prnihla02snky
do
tanečnní 102ho
kuržka 8u
prostrnedničtví 102m
webovy02čh
stra02nek
www.tančijakohvežka 8da.čžka 8 čni na žka 8a02kladen prnihla02snení 102 prostrnedničtví 102m e-mailu na e-mailovou
adresu: tančuj@jaroslavkunes.čžka 8.
Poskytovatel potvrdí 1 02 prnijetí 1 02 žka 8a02važka 8ne 02 prnihla02snky emailem do dvou pračovní 102čh dní 102.
Odesla02ní 102m prnihla02snky tanečnní 102k potvržka 8uje, žka 8ne jí 102m uvedene02 u02daje jsou pravdive02 a žka 8ne jejičh
poskytnutí 102 je dobrovolne02 (k očhranen osobní 102čh u02dajuv da02le v boden 14.) a žka 8ne souhlasí 102 s
tenmito VOP.
3. Předmět plnění
Prnedmentem plnenní 1 02 je vy02uka pa02rovy02čh společnensky02čh tanču v standardní 102čh,
9 vy02ukovy02čh lekčí 102. Doba trva02ní 102
latinskoameričky02čh a karibsky02čh, v čelkove02m počntu 10
lekče je 90 min. Poskytovatel se žka 8avažka 8uje žka 8ajistit tanečnní 1k
02 ovi do pa02ru profesiona02lní 102ho
tanečnní 102ka/tanečnniči. Poskytovatel si vyhražka 8uje pra02vo, žka 8ne na jednoho profesiona02lní 102ho
tanečnní 102ka/tanečnniči muvžka 8ne by02t ví 102če tanečnní 102kuv žka 8 kuržka 8u.
Vy02uka se nekona02 o sta02tní 102čh sva02tčí 102čh, v doben jarní 102čh, velikonočnní 102čh a dalsní 102čh pra02žka 8dnin. O
prní 102padny02čh žka 8menna02čh v harmonogramu budou tanečnní 1č02 i včnas informova02ní 102.
4. Rezervace kurzu, cena, platba
Po vyplnenní 1 02 žka 8a02važka 8ne 02 prnihla02snky jední 102m žka 8 vy02sne popsany02čh žka 8puvsobu v bude tanečnní 102kovi
režka 8ervova02no mí 102sto v dane02m kuržka 8u.
Cena kurzu
kurzu dle
pro aktuálního
jednotlivceceníku.
je 5.200,- Kč (nejsme pla02tči DPH).
Cena
Cena kurzu pro páry je 9.500,-Kč (2 x režka 8ervače do kuržka 8u).
Tanečnní 102k je povinen uhradit 100% nebo min. 50% čeny žka 8a prnedment plnenní 102 (da02le jen
“kuržka 8ovne02”) nejpožka 8denji do 5 kalenda02rnní 102čh dní 102 po objedna02ní 102 kuržka 8u, aby byla provedena
režka 8evače poskytovatelem kuržka 8u. První 102m dnem se rožka 8umí 1 02 den odesla02ní 1 02 prnihla02snky. V
prní 102paden, žka 8ne kuržka 8ovne02 nebude uhražka 8eno v dane02m termí 102nu, režka 8ervače žka 8anika02 a mí 102sto v
kuržka 8u muvžka 8ne by02t nabí 102dnuto jiny02m žka 8a02jemčuvm. Platí 102čí 102 tanečnní 102či mají 102 prnednost.
Zbyly02čh 50% kuržka 8ovne02ho je trneba žka 8aplatit do žka 8aha02jení 102 kuržka 8u.
Kuržka 8ovne02 je možka 8nne 02 po obdržka 8není 1 02 u02daju v k platben uhradit prnevodem prní 102slusnne 02 finančnní 102
čna02stky na bankovní 102 u02čnet čn. 107-7935830247/0100, poprn. vkladem hotovosti na stejny02
u02čnet (Komerčnní 102 banka) nebo hotoven v mí 102sten kona02ní 102 kuržka 8u Studio S3162a02malka, S3162a02malova 62,
Brno- Z3162ideniče. Informače k platben včnetnen variabilní 102ho symbolu obdržka 8ní 1 02 tanečnní 102k na svuvj
e-mail po žka 8pračova02ní 102 prnihla02snky. Dnem u02hrady se rožka 8umí 102 den, kdy je dana02 čna02stka prnipsa02na
na u02čnet poskytovatele, nikoli den, kdy tanečnní 102k žka 8adal prní 102kažka 8 k u02hraden.
Pokud čhče tanečnní 102k pro u02hradu kuržka 8ovne02ho uplatnit da02rkovy02 poukažka 8, je povinen tuto
skutečnnost prnedem sdenlit poskytovateli a da02le musí 102 tanečnní 102k vyplnit žka 8a02važka 8nou prnihla02snku
do kuržka 8u, aby poskytovatel včnas provedl režka 8ervači do kuržka 8u.
5. Přistoupení do probíhajícího kurzu
V prní 102paden, žka 8ne tanečnní 102k prnistoupí 102 do jižka 8n probí 102hají 102čí 102ho kuržka 8u ví 102če nežka 8n 3 ty02dny po jeho
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žka 8aha02jení 102, ma02 na02rok na slevu žka 8 kuržka 8ovne02ho. Vy02sni slevy urční 102 poskytovatel.
6. Nepřítomnost v kurzu
V prní 102paden, žka 8ne tanečnní 102k nemuvžka 8ne by02t žka 8 jake02hokoli duvvodu prní 102tomen na kuržka 8u, nevžka 8nika02 mu
na02rok na vra02čení 102 kuržka 8ovne02ho. V prní 102paden pla02novane02 neprní 102tomnosti delsní 1 02 nežka 8n 4 ty02dny ma02
tanečnní 102k na02rok na na02hradu lekčí 102 na dalsní 102m vypsane02m kuržka 8u. Pla02novanou neprní 102tomností 102
se rožka 8umí 102 neprní 102tomnost ožka 8na02mena02 poskytovateli prned žka 8aha02jení 1m
02 kuržka 8u.
Tanečnní 102k ma02 pra02vo postoupit u02čnast v kuržka 8u sve02mu žka 8a02stupči, kdy je trneba tuto skutečnnost
ožka 8na02mit poskytovateli emailem na adresu tančuj@jaroslavkunes.čžka 8 nebo u02stnen
vedoučí 102mu kuržka 8u.
7. Storno podmínky
Tanečnní 102k muvžka 8ne odstoupit od smlouvy použka 8e pí 1s02 emnou formou (žka 8a pí 102semnou formu je
považka 8nova02no i stornova02ní 1 02 prostrnedničtví 102m e-mailu odeslane02ho na e-mailovou adresu:
tančuj@jaroslavkunes.čžka 8.
V prní 102paden, žka 8ne tanečnní 102k od smlouvy odstoupí 102, u02čntuje poskytovatel na02sledují 102čí 1 02 storno
poplatky:
D
stornova02ní 102 (po uhražka 8ení 102 kuržka 8ovne02ho) ví 102če nežka 8n 10 kalenda02rnní 102čh dní 102 prned
pla02novany02m žka 8aha02jení 102m vy02uky: 30 %.
D
stornova02ní 1 02 (po uhražka 8ení 1 02 kuržka 8ovne02ho) v termí 102nu kratsní 102m nežka 8 n 10
kalenda02rnní 102čh dní 102 prned pla02novany02m žka 8aha02jení 102m vy02uky: 50 %.
D
stornova02ní 102 (po uhražka 8ení 102 kuržka 8ovne02ho) po termí 102nu žka 8aha02jení 102 kuržka 8u: 100 %.
D V prní 102pade n storna žka 8e žka 8a02važka 8nny02čh žka 8dravotní 102čh nebo žka 8nivotní 102čh duvvoduv, ktere 02 budou
doložka 8neny, vra02tí 102me čelou čna02stku žka 8pent nebo bude tanečnní 102kovi nabí 102dnuta jina02 režka 8evače do
dalsní 102ho kuržka 8u.
D
8. Změny ze strany poskytovatele
Poskytovatel si vyhražka 8uje pra02vo na žka 8mennu lektoru v v kuržka 8u. Poskytovatel si rovnenžka 8n
vyhražka 8uje pra02vo žka 8 va02žka 8nny02čh duvvoduv žka 8rusnit kuržka 8 v jeho pruvbenhu. V takove02m prní 102paden ma02
tanečnní 102k na02rok na vra02čení 1 02 kuržka 8ovne02ho žka 8a vy02ukove 02 lekče, ktere 02 se neuskutečnní 102.
Poskytovatel si vyhražka 8uje pra02vo dočnasnen prnerusnit kuržka 8 žka 8 duvvodu žka 8a02sahu vysnsní 1 02 moči jako
naprn. vy02padek proudu, čna02stečnna02 nebo genera02lní 102 sta02vka a neprnedpokladatelne02 uda02losti,
ktere 02 nejsou v jeho moči. V takove02m prní 102pade n nema 02 tanečnní 102k na02rok na vra02čení 102
kuržka 8ovne02ho.
Lektor kuržka 8u je opra02vnenn lekči v jednotlive02m ty02dnu žka 8rusnit bežka 8 na02hrady, jestližka 8ne se ani
jeden žka 8 tanečnní 102kuv nedostaví 102 bežka 8 rna02dne02 omluvy do 20 minut po žka 8aha02jení 102 lekče. Pokud je
lekče žka 8rusnena žka 8e strany poskytovatele žka 8 duvvodu, žka 8ne vedoučí 102 lektor žka 8 va02žka 8nny02čh duvvoduv
nemuvžka 8ne by02t prní 102tomen na lekči, žka 8ajistí 1 02 poskytovatel v nejbližka 8nsní 102m možka 8nne02m termí 102nu
odpoví 102dají 102čí 102 na02hradu.
9. Certifikát o absolvování kurzu
Tanečnní 102k ma02 po skončnení 102 kuržka 8u pra02vo na čertifika02t o absolvova02ní 102 dane02ho kuržka 8u, “Tanční 102sn
jako hvenžka 8da” a to v prní 102paden, žka 8ne:
D
byl na kuržka 8u prní 102tomen minima02lnen žka 8 80 %
D
vedoučí 1 02 lektor potvrdí 102, žka 8ne tanečnní 102k nebyl vy02ražka 8nen pasivní 102 a tedy, žka 8ne se
tanečnní 102kovi pohybove02 dovednosti prohloubily v pla02novane02m rožka 8sahu. 
10. Doplňující taneční lekce
Tanečnní 102k bere na vendomí 102, žka 8ne jake02koliv doplnnují 102čí 1 02 lekče tanče poskytnute 02 žka 8e strany
poskytovatele nejsou prnedmentem tohoto kuržka 8u.
Tanečnní 102k si muvžka 8ne objednat doplnnkove 02 lekče se svy02m profesiona02lní 102m protenjsnkem
vy02hradnen prnes Poskytovatele žka 8a čeny dle čení 102ku Poskytovatele.
11. Odstoupení od smlouvy
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Poskytovatel si vyhražka 8uje pra02vo na odstoupení 102 od smlouvy (žka 8rusnení 102 kuržka 8u) v prní 102paden, žka 8ne
se nenaplní 102 minima02lní 102 kapačita (5 tanečnní 102kuv) dane02ho kuržka 8u. Poskytovatel ma02 rovnenžka 8n
pra02vo odstoupit od smlouvy s tanečnní 102kem, ktery02 by narusnoval pruvbenh kuržka 8u čni ohrožka 8noval
majetek nebo žka 8draví 1 02 ostatní 102čh tanečnní 102kuv v kuržka 8u nebo žka 8draví 1 02 čni majetek vyučnují 102čí 102ho
apod.
12. Záruka vrácení peněz v případě nespokojenosti
V prní 102paden, žka 8ne tanečnní 102k nebude spokojen s kuržka 8em na žka 8a02klade n porusneny02čh podmí 102nek
uvedeny02čh v nabí 102dče kuržka 8u v a v prnihla02snče k dane02mu kuržka 8u, muvžka 8ne tanečnní 102k odstoupit od
smlouvy s na02rokem na vra02čení 102 kuržka 8ovne02ho žka 8a vy02ukove02 lekče, ktery02čh se po pí 102semne02m
vyja02drnení 1 02 nespokojenosti nežka 8u02čnastní 102. O sve 02 nespokojenosti je vsnak povinen pí 102semnen
uvendomit Poskytovatele (žka 8a pí 102semne02 uvendomenní 102 je považka 8nova02n i e-mail na e-mailovou
adresu: tančuj@jaroslavkunes.čžka 8. Porusnení 102 podmí 102nek žka 8e strany Poskytovatele musí 102 by02t
prokažka 8atelne02. Poskytovatel si v takove02m prní 102paden vyhražka 8uje pra02vo prnežka 8koumat duvvody
žka 8na02dosti o vra02čení 102 kuržka 8ovne02ho a navrhnout tanečnní 1k
02 ovi na02hradní 102 rnesnení 102.
13. Změny obchodních podmínek
Prní 102padne 02 žka 8menny tenčhto podmí 102nek mohou probenhnout použka 8e žka 8a pí 102semne02ho souhlasu
obou stran.
14. Ochrana osobních údajů
Tanečnní 102k svy02m souhlasem s tenmito občhodní 102mi podmí 102nkami vyjadrnuje rovnenžka 8 n souhlas
se žka 8pračova02ní 102m svy02čh osobní 102čh u02dajuv (da02le jen pu02daje“) poskytovatelem v souladu se
Za02konem o očhranen osobní 102čh u02dajuv (Za02kon čn. 101/2000 Sb.). Poskytovatel ma02 pra02vo
využka 8ní 102vat tenčhto u02dajuv žka 8a u02čnelem kontaktova02ní 102 tanečnní 102kuv a k marketingovy02m u02čneluvm na
dobu neurčnitou, tj. do odvola02ní 102. Poskytovatel se žka 8avažka 8uje k tomu, žka 8ne u02daje neposkytne
trnetí 102m osoba02m. Tanečnní 102k je opra02vnenn tento souhlas kdykoli pí 102semnen odvolat.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 17.12.2016
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