
Stránka 1 z 2 

 

Řád tanečních kurzů TŠ SWAY Varnsdorf 

1. Vaše přihláška do kurzů (písemná, elektronická či telefonická) je závazná. Odhlásit se je možné pouze před 

zahájením kurzů. Při zrušení účasti účastníkem kurzu v průběhu kurzů, i z vážných důvodů, nemůžeme 

kurzovné vracet. Obraťte se však, prosím, v každém případě na vyučujícího, zda Vám nemůžeme individuálně 

nabídnout vhodné řešení. 

 

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

provozovateli taneční školy k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. 

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou na adresu 

sídla taneční školy. 

 

3. Řádná docházka je v zájmu návštěvníka, nenavštívené hodiny nemohou být z kurzovného odečítány.  

 

4. Změna rozvrhu je v případě nutnosti vyhrazena. 

 

5. Průkazka účastníka kurzu je dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů. Při každé návštěvě lekce účastník 

předkládá průkazku k zaznamenání účasti. Průkazka je vydána účastníkovi v prvních hodinách kurzu po 

zaplacení kurzovného. V případě ztráty požádá účastník kurzu o vydání duplikátu. Vystavení duplikátu 

průkazky je zpoplatněno (70 Kč). 

 

6. V kurzech pro mládež není možné odcházet v průběhu výuky. Ve výjimečných případech je odchod možný se 

souhlasem vyučujícího nebo jeho spolupracovníků, přičemž předčasný odchod je zaznamenán do docházky. 

 

7. Doprovázející osoby a hosté se v kurzech prokazují jednorázovou vstupenkou zakoupenou při 

vstupu. Jako doprovod předpokládáme osobu ve věku rodičů žáka. 

 

8. Vhodné oblečení pro účastníky kurzu a pro návštěvníky je zásadní podmínkou závaznou pro všechny, kteří se 

chtějí zúčastnit pravidelné hodiny. 

a) Oblečení v kurzech pro mládež:  

U dívky společenské šaty vcelku, příp. sukně a halenka (pokud jsou střihem a materiálem vhodné do 

společnosti), rukavičky jsou vhodným doplňkem, ale nevyžadujeme je. Boty na středně vysokém (5–6 

cm) úzkém podpatku a s pevnou patou jsou nutností!  

U chlapce tmavý (může, ale nemusí být černý) oblek s košilí, tmavý motýlek nebo kravata, tmavé 

ponožky a tmavé polobotky. Společenské rukavičky jsou u chlapců nezbytné.  

U doprovázejících osob – dáma společenské šaty nebo sukně a halenka (pokud jsou střihem a 

materiálem vhodné do společnosti), pán oblek s kravatou či motýlkem. 

b) Oblečení v kurzech pro dospělé:  

Dáma společenské šaty, příp. sukně a halenka (pokud jsou střihem a materiálem vhodné do 

společnosti. Pán oblek s kravatou či motýlkem, případně košile s dlouhým rukávem, kravatou či 

motýlkem a společenské kalhoty. Oba obuv vhodná na parket. 

c) Oblečení vhodné na plesy, prodloužené a další akce taneční školy:  

Vhodné oblečení na akce je dle obecných zvyklostí předepisováno na pozvánkách či vstupenkách. Platí 

pro všechny účastníky, tedy i pro hosty. Často je uvedeno „black tie“ (doslova v překladu „černá 

vázanka“) – v tom případě na sebe muž bere smoking (nebo v podmínkách českých tanečních kurzů i 

tmavý oblek s motýlkem či kravatou) a dáma tomu odpovídající šaty, tedy ideálně alespoň tzv. 

koktailové délky. 
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9. Účastníci docházejí do kurzů již v předepsaném oblečení. U sálů nejsou zřízeny převlékárny, ani toalety 

nejsou vhodným místem pro převlékání. 

 

10. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel slouží šatna. Do sálu není vhodné, z prostorových, 

bezpečnostních a estetických důvodů, donášet kabáty, bundy a zavazadla, vyjma dámské kabelky. 

 

11. Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků jsou pro účastníky kurzu a jejich 

hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může vyučující 

účastníka z kurzů bez náhrady vyloučit. 

 

12. Fotografování a pořizování audio a videozáznamů v sálech v průběhu vyučovacích lekcí na jakékoliv nosiče 

není možné bez souhlasu vyučujícího před zahájením lekce.  

 

13. V průběhu výuky není vhodné v sále používat mobilní telefony. Pokud se bez telefonu neobejdete, zajistěte 

prosím, aby ostatní nemohli být rušeni vyzváněním či jinými zvuky Vašeho přístroje. 

 

14. Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem ani u frekventantů, ani u hostů. 

 

15. Vyučujícího tanečního mistra je vhodné oslovovat „Mistře", tato výsada je určena tanečním mistrům od 

nepaměti. 

 

16. V sálech se nekouří. Jsou-li v přilehlých prostorech zřízeny místa vyhrazená pro kouření, netýká se to 

účastníků kurzů pro mládež, kterým se kouření nepovoluje ani se souhlasem rodičů. 

 

17. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu pro mládež není povolena. Věk účastníka není rozhodující. 

 

18. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete před zahájením, příp. během přestávek kurzu obracet na vyučujícího 

nebo jeho spolupracovníky. Mimo to nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem viz www.ts-sway.cz . 

 

19. Všechny změny a neočekávané události jsou ihned zveřejňovány na www.ts-sway.cz, pokud jste řádně 

přihlášeni (pomocí formulářů), obdržíte tuto informaci také na e-mail, nebo formou sms zprávy. 

 

20. Doporučení slovy „není vhodné" apod. obsažená v tomto řádu tanečních kurzů chápou účastníci kurzů a 

hosté jako závazná. 

 

21. Zaplacením kurzovného, příp. jednorázového vstupného se účastníci kurzů, doprovázející osoby a hosté 

zavazují tento řád respektovat. 

 

Tento řád je platný od 1. září 2011. 

Jakub Schneider 


