
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA LETNEJ TANEČNEJ ŠKOLE DANZA MEA 2022

1. Každý prihlásený účastník bude informovaný o prijatí prihlášky a o prijatí platby
emailom. Platbu za účasť na letnej tanečnej školy je potrebné vykonať do 5
pracovných dní od potvrdenia prijatia prihlášky, inak na podanú prihlášku organizátor
nemusí prihliadať.

2. Minimálny vek účastníka je 9 rokov. Neplnoletí účastníci sa môžu letnej tanečnej
školy Danza Mea 2022 (ďalej len “Danza Mea 2022”) zúčastniť len s písomným
súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý je bude odovzdaný organizátorovi
pri prezentácii účastníka v prvý deň jeho účasti na letnej tanečnej škole Danza Mea
2022 . (Použite prosím tlačivo, ktoré si stiahnete z web stránky www.danzamea.sk )

3. Konečný harmonogram Danza mea 2022 bude zverejnený v prvý deň pri prezentácii
v mieste prezentácie a na web stránke www.danzamea.sk. Predbežný
harmonogram bude zverejnený na web stránke www.danzamea.sk.

4. Účastníci si prinesú tanečné oblečenie, tanečné topánky a všetky potrebné veci na
tanečnú hodinu.

5. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pedagógov alebo umelcov v prípade choroby
alebo iného neodvratného prípadu.

6. Ak účastník/zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného
stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém,
môže byť účastník z tábora vylúčený.

Zodpovednosť a poistenie

7. Každý účastník je povinný sa zdravotne poistiť na vlastné náklady a potvrdenie o
poistení predložiť pri prezentácii v prvý deň jeho účasti na letnej tanečnej škole
Danza Mea 2022.

8. Organizátor nezodpovedá za prípadné škody a zranenia počas trvania letnej
tanečnej školy Danza Mea 2022.

9. Organizátor nezodpovedá za stratu, krádež alebo poškodenie osobných vecí počas
trvania letnej tanečnej školy Danza mea 2022.

10. Organizátor musí byť vopred informovaný, pokiaľ je účastník na niečo alergický
alebo má iné zdravotné problémy.

Možnosť odhlásenia a storno podmienky

11. Na odhlásenie účasti organizátor prihliada, ak je uskutočnené výlučne písomne
mailom na danzamea2022@gmail.com.

12. V prípade odhlásenia do 30. júna 2022 bude účastníkovi vrátených 50% výšky z
uhradenej sumy účastníckeho poplatku.

13. V prípade odhlásenia po 30. júni 2022 alebo nenastúpenia do letnej tanečnej školy
Danza mea 2022 (25. - 31.7.2022) sa účastnícky poplatok nevracia.
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