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Taneční kurzy 
manželů Rottenbornových 

Ústí nad Labem  I  Děčín 
 

Všeobecné obchodní podmínky 
pro poskytování služeb v rámci výuky tance a doprovodného společenského, kulturního a zábavného 
programu pod obchodní značkou „Taneční kurzy manželů Rottenbornových“ a jí podřízenými značkami  
pořádaných Ing. Martinou Rottenbornovou, IČO: 762 02 526, a RNDr. Mgr. Janem Rottenbornem,  
IČO: 682 91 213, oba se sídlem Lisztova 2, 400 11 Ústí nad Labem, Česká republika (dále jen „Podmínky“). 

 
I.  Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto Podmínky upravují v obecné rovině veškeré 
právní vztahy, které vzniknou mezi Ing. Martinou 
Rottenbornovou, IČO: 762 02 526,  
a RNDr. Mgr. Janem Rottenbornem, IČO: 682 
91 213, oba se sídlem Lisztova 2, 400 11 Ústí  
nad Labem, Česká republika, a dalšími fyzickými 
osobami v rámci jimi poskytovanými službami 
v oblasti výuky tance a pořádání večerních 
tanečních akcí pod značkou „Taneční kurzy 
manželů Rottenbornových“ a jí podřízenými 
značkami a dále vztahy v rámci provozu 
webových stránek dostupných na doméně 
www.supertanec.cz (dále jen „webové 
stránky“). 

1.2. Obsah těchto Podmínek je nedílnou součástí 
každé Smlouvy, která je v rámci vztahů  
dle předchozího bodu uzavřena. 

II.  Výklad pojmů 

2.1. „Službou“ se rozumí zprostředkování výuky 
společenského tance, realizace zábavného  
a volnočasového programu a informační servis 
v rámci těchto aktivit. 

2.2. „Čerpáním Služby“ se rozumí využití Služby 
v prostoru a čase k tomu určeném, a to v míře 
maximálně dle pokynů Poskytovatele  
a minimálně dle libosti Účastníka. 

2.3. „Prostorem služby“ je vnitřní i vnější prostor, 
jež je vyhrazen pro poskytování Služby, 
stavebně nebo obrazovým vyznačením. 

2.4. „Společenským prostorem“ je ta část Prostoru 
Služby, v níž platí specifická pravidla 
společenského chování a odívání dle článků 7.2. 
a 7.3. těchto Podmínek. 

2.5. „Tanečním prostorem“ je ta část Prostoru 
Služby, která je vyhrazena jen a pouze  

pro společenský tanec a doprovodný program 
vedený Poskytovatelem. 

2.6. „Společenským tancem“ se rozumí tradicí  
či výukou zažitý pohyb tanečního páru  
a výjimečně jednotlivce na reprodukovanou či 
živě hranou hudbu. 

2.7. „Doprovodným programem“ se rozumí hry, 
vystoupení hostů, projevy apod. 

2.8. „Poskytovatelem“ se rozumí Ing. Martina 
Rottenbornová, IČO: 762 02 526,  
a RNDr. Mgr. Jan Rottenborn, IČO: 682 91 213, 
oba se sídlem Lisztova 2, 400 11 Ústí nad Labem, 
Česká republika, a dále všechny osoby jimi 
zplnomocněné v dílčích vztazích vystupovat 
jejich jménem. 

2.9. „Pořadatelem“ se rozumí fyzická i právnická 
osoba, která na základě smluvního i jiného 
vztahu zajišťuje pro Poskytovatele technický 
provoz v Prostoru Služby. 

2.10. „Účastníkem“ se rozumí fyzická osoba,  
která na základě uzavřené Smlouvy hodlá čerpat 
Službu Poskytovatele. 

2.11. „Návštěvníkem“ se rozumí další fyzické osoby, 
které se na základě možnosti poskytnuté 
Poskytovatelem za úplatu či zdarma vyskytují 
v Prostoru Služby, ale poskytování Služby toliko 
přihlíží nebo se jí účastní na výzvu 
Poskytovatele. 

2.12. „Úplatou“ se rozumí peněžní plnění účtované 
Poskytovatelem Účastníkům a Návštěvníkům  
za čerpání Služby nebo za vstup do Prostoru 
Služby. Úplata se dále člení na: 

a) „Kurzovné,“ kterým se rozumí úplata  
za čerpání Služby v rámci tanečních 
kurzů. 
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b) „Vstupné,“ kterým se rozumí úplata  
za vstup do Prostoru služby pro 
Návštěvníky a ve výjimečných případech 
úplata za čerpání Služby pro Účastníky 
těch jednorázových akcí, při nichž jsou 
přítomni toliko Účastníci. 

III.  Smlouva 

3.1. Smlouvy uzavírané Poskytovatelem s Účastníky  
a Návštěvníky jsou smlouvami dle ust. § 1724  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„OZ“), rovněž dle ust. § 1798 OZ, dle ust. § 1810 
a § 1824 OZ a rovněž dle ust. § 1837 písm. j) OZ. 

3.2. Smlouva mezi Poskytovatelem a Účastníkem 
vzniká jedním z těchto způsobů: 

a) vyplněním přihlašovacího nebo nákupním 
formuláře dostupného na webových 
stránkách, ať už elektronicky  
nebo fyzicky, jeho odesláním a úplným 
zaplacením Kurzovného a výjimečně 
Vstupného Účastníkem a potvrzením ze 
strany Poskytovatele; 

b) sdělením informací jinak vyžadovaných 
v přihlašovacím nebo nákupním formuláři 
telefonicky Poskytovateli, a to pouze  
na výjimku udělenou Poskytovatelem,  
a úplným zaplacením Kurzovného  
a výjimečně Vstupného Účastníkem  
a potvrzením ze strany Poskytovatele; 

c) sdělením informací jinak vyžadovaných 
v přihlašovacím nebo nákupním formuláři 
v obsahu prostého emailu, není-li jeho 
přílohou formulář dle bodu a) tohoto 
článku Poskytovateli, a to pouze  
na výjimku udělenou Poskytovatelem,  
a úplným zaplacením Kurzovného  
a výjimečně Vstupného Účastníkem  
a potvrzením ze strany Poskytovatele; 

 to vše s výjimkou ust. čl. 6.3. těchto Podmínek. 

3.3. V období od odeslání informací Účastníkem 
Poskytovateli do úplného zaplacení Kurzovného 
a výjimečně Vstupného je potenciálnímu 
Účastníkovi předvyhrazeno místo v rámci 
omezené kapacity Služby. Potenciální Účastník 
je tak v souladu s ust. § 1729 OZ odpovědný za 
škodu způsobenou nepoctivým postupem nebo 

neodůvodněným přerušením procesu uzavírání 
Smlouvy s Poskytovatelem.   

3.4. Smlouva mezi Poskytovatelem a Návštěvníkem 
vzniká pouze zaplacením Vstupného 
Návštěvníkem a předáním vstupenky. 

3.5. Smlouvy jsou uzavírány konkludentně  
a dokladem o jejich uzavření je buď průkaz nebo 
vstupenka. 

3.6. V souladu s ust. § 1837 OZ „spotřebitel nemůže 
odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, 
stravování nebo využití volného času, pokud 
podnikatel tato plnění poskytuje v určeném 
termínu.“ 

3.7. Smlouvu Poskytovatele s Účastníkem lze 
vypovědět: 

a) Ze strany Poskytovatele poté, co bez jeho 
zavinění dojde ke snížení kapacity 
Prostoru služby, prokáže-li Poskytovatel, 
že se o této skutečnosti dozvěděl v období 
po stanovení této kapacity, a dále 
z důvodů epidemických, hygienických  
a bezpečnostních. 

b) Ze strany Poskytovatele, pokud nebude 
poptávka po Službě v aktuálním období 
dosahovat ani takové výše, aby příjmy 
z Kurzovného a Vstupného pokryly 
náklady vzniklé s poskytnutím Služby. 

c) Ze strany Účastníka v případě, kdy tento 
prokáže lékařským potvrzením v období 
do zahájení první lekce či jednorázové 
akce, že není schopen Službu čerpat. 
Pouze v tomto případě je Účastník 
oprávněn navrhnout Poskytovateli 
postoupení Smlouvy na třetí osobu. Na 
vyhovění tomuto návrhu nevzniká právní 
nárok. 

3.8. Smlouvu (resp. závazky z ní vzniklé) lze změnit 
nebo ukončit toliko souhlasným projevem vůle 
Poskytovatele a Účastníka nebo Návštěvníka. 
Povinnost prokázat naplnění požadavku dle 
předchozí věty napadá na tu ze stran Smlouvy, 
jež se jejího obsahu dovolává. 

3.9. Veškeré Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou, 
a sice na dobu vymezenou: 
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a) Počtem tanečních lekcí, jejich daty  
a délkou jednotlivých lekcí v rámci 
tanečních kurzů. 

b) Datem a délkou jednorázových akcí. 

 Ukončením poslední lekce nebo jednorázové 
akce závazek ze Smlouvy zaniká, a to bez ohledu 
na skutečnost, zda Účastník v plné míře Služby 
Poskytovatele čerpal nebo zda Návštěvník v plné 
míře využil možnost vstupu do Prostoru služby. 

3.10. Postoupení smlouvy (s výjimkou čl. 3.7. 
Podmínek) a postoupení pohledávky ze Smlouvy 
je zcela zakázáno. Mimo jiné je zakázáno 
přeprodávat průkazy či vstupenky, spekulovat 
s jejich cenou a jakkoliv jejich zprostředkování 
nabízet. Poskytovatel a Pořadatel je v případě 
porušení tohoto zákazu předmětný oprávněn 
průkaz či vstupenku zabavit a znehodnotit,  
a to bez nároku na odškodnění. 

3.11. V případě Smlouvy uzavřené za použití 
prostředků komunikace na dálku nese náklady  
na použití těchto prostředků v plné výši Účastník 
nebo Návštěvník. Výše těchto nákladů je závislá 
na podmínkách zprostředkovatele 
telekomunikačních služeb, kterého Návštěvník 
nebo Účastník pro uzavření Smlouvy využívá.  
Ze strany Poskytovatele nejsou účtovány žádné 
zvláštní poplatky za využití prostředků 
komunikace na dálku. 

3.12. V případě, že Účastník nebo Návštěvník není 

plně svéprávný, činí za něj právní jednání,  

ke kterým není s ohledem na jejich povahu 

způsobilý sám, jeho zákonný zástupce,  

příp. opatrovník. 

IV.  Povinnosti Poskytovatele 

4.1. Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat 

Účastníkům a návštěvníkům Službu v datech a 

časech, v jakých je představil a v obvyklé 

kvalitě. 

4.2. Poskytovatel se zavazuje aktivně vystupovat 

proti a zamezovat jakémukoliv projevu 

diskriminace a v případě nerovného zacházení 

jasně takové zacházení zdůvodnit. 

4.3. Poskytovatel se zavazuje vyhovět poptávce 

Účastníků a Návštěvníků v pořadí, v jakém  

mu jsou předkládány. Poskytovatel se zavazuje 

představovat a rovněž vymáhat pravidla 

společenského chování a odívání  

ve Společenském prostoru. 

4.4. Poskytovatel se zavazuje zajistit veškerou 

bezpečnost, a to po stránce technické a 

hygienické. 

V.  Povinnosti Účastníků a Návštěvníků 

5.1. Účastníci a Návštěvníci se zavazují zaplatit 

Úplatu stanovenou Poskytovatelem  

dle jeho pokynů. 

5.2. Účastníci a Návštěvníci se zavazují na výzvu 

Poskytovatele a Pořadatele předložit doklad  

o uzavřené Smlouvě, kterým je: 

a) V případě Účastníků průkaz, jenž je 

Účastníkovi předán po úplném zaplacení 

Kurzovného. 

b) V případě Návštěvníků vstupenka, jež je 

Návštěvníkovi předána po úplném 

zaplacení Vstupného. 

 Doklady výše zmíněné je Poskytovatel  

a Pořadatel oprávněn při předložení vyplňovat  

nebo na, pro to vymezených, částech 

znehodnocovat, a to za účelem kontroly  

a zamezení vícečetného využití. V případě 

pochybnosti o pravosti dokladu rozhoduje  

o pravosti dokladu a jeho případném zadržení  

a znehodnocení Poskytovatel za přítomnosti 

Pořadatele, Účastníka nebo Návštěvníka a dvou 

dalších svědků, po jednom na volbě 

Poskytovatele a Účastníka nebo Návštěvníka. 

5.3. Účastníci a Návštěvníci jsou povinni dodržovat 

pravidla představená Poskytovatelem  

a tato si aktivně zjišťovat na veřejně dostupných 

webových stránkách Poskytovatele, v Prostoru 

Služby a přímo u Poskytovatele nebo Pořadatele. 

5.4. Účastníci a Návštěvníci jsou povinni dodržovat 

veškerá technická a hygienická opatření 

vyhlášená k tomu příslušnými autoritami,  

a to bez nároku na kompenzaci ze strany 

Poskytovatele. 
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VI.  Platební podmínky 

6.1. Vstupné je splatné na místě v termínech předem 

uveřejněných Poskytovatelem, jinak vždy 

v přiměřeném čase v den konání lekce  

či jednorázové akce v den jejího konání. 

6.2. Kurzovné je splatné v termínech předem 

uveřejněných Poskytovatelem na webových 

stránkách. Není-li stanoveno jinak, je 

Poskytovatel oprávněn po dohodě 

s potenciálním Účastníkem rozdělit Kurzovné na 

část rezervačního poplatku splatnou v termínu 

stanoveném Poskytovatelem a část doplatkovou 

splatnou nejpozději v den konání první lekce 

daného kurzu. Není-li stanoveno jinak, jsou 

všechny úhrady Účastníka, které jsou 

samostatně či v souhrnu nižší nežli je výše 

Kurzovného, rezervačním poplatkem.  

6.3. V případě dle předchozího článku vzniká 

Smlouva mezi Účastníkem a Poskytovatelem 

okamžikem první úhrady coby rezervačního 

poplatku. Tato Smlouva pak zaniká okamžikem 

zahájení první lekce daného kurzu, není-li  

do tohoto okamžiku Kurzovné v plné výši 

uhrazeno. 

6.4. V případě předčasného ukončení Smlouvy mezi 

Účastníkem a Poskytovatelem část Kurzovného 

uhrazená jako rezervační poplatek bez dalšího 

propadá ve prospěch úhrady administrativních 

úkonů spojených s odbavením požadavků 

potenciálního Účastníka. To neplatí v případě, 

kdy Účastník prokáže lékařským potvrzením 

nemožnost čerpat Službu Poskytovatele dle čl. 

3.7. Podmínek. 

VII.  Provoz tanečních kurzů a pořádání 

jednorázových akcí 

7.1. Poskytovatel představí Službu s dostatečným 

předstihem Návštěvníkům a Účastníkům  

na svých webových stránkách. Uveřejní data 

jednotlivých lekcí, délku trvání lekce a výši 

Kurzovného. Poskytovatel je oprávněn data, čas 

a délku jednotlivých lekcí upravit s ohledem  

na epidemické, hygienické, technické  

a bezpečnostní možnosti v reálném čase. 

Poskytovatel je rovněž oprávněn průběh 

tanečních kurzů z týchž důvodů přerušit  

a nabídnout čerpání Služby Účastníkům  

a Návštěvníkům v nejbližším možném termínu. 

7.2. Pro jednorázové akce platí obdobně pravidla  

pro taneční kurzy. 

VIII.  Odpovědnost a práva z vadného plnění 

8.1. Účastníci a Návštěvníci jsou odpovědni za škodu, 

kterou způsobili svým chováním a jednáním 

Poskytovateli, Pořadateli a ostatním Účastníkům 

a Návštěvníkům. Především jsou odpovědni  

za škodu způsobenou na Prostoru služby a jejich 

součástech. Účastníci a Návštěvníci jsou povinni 

způsobenou škodu na výzvu Poskytovatele 

bezodkladně uhradit v plné výši. 

8.2. V případě, že ze strany Účastníka  

nebo Návštěvníka nedojde k úhradě škody v plné 

výši, je Poskytovatel oprávněn znemožnit 

Účastníkovi nebo Návštěvníkovi další přítomnost 

v Prostoru služby, a to i v budoucnu, a Kurzovné 

nebo Vstupné odpovídající dosud nečerpané 

části Služby započíst na náhradu škody. Právo 

Poskytovatele na náhradu škody až do její plné 

výše tím není dotčeno. 

8.3. Poskytovatel neodpovídá za zranění Účastníka 

nebo Návštěvníka (například vyvrknutý kotník, 

zlomená končetina apod.) či poškození jeho 

oděvu (například roztržené šaty, poškozená 

obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti 

s čerpáním Služby. 

8.4. Účast v soutěžích a hrách na lekcích  

a jednorázových akcích je dobrovolná a Účastník 

nebo Návštěvník se jí účastní na vlastní riziko. 

8.5. Za účast Návštěvníka a Účastníka odpovídá 

každý z nich samostatně.  

8.6. Poskytovatel nemůže Účastníkovi garantovat  

po celou dobu trvání lekce či kurzu tanečního 

partnera či taneční partnerku. Poskytovatel však 

v rámci organizace jednotlivých lekcí řeší 

případný nevyrovnaný poměr tanečníků 

opačného pohlaví jejich střídáním a individuální 
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výukou těch, kdo aktuálně nemají stálého 

partnera či partnerku. 

8.7. Poskytovatel je povinen plnit Účastníkovi  

a Návštěvníkovi bez vad. Účastník  

nebo Návštěvník je povinen vytknout případnou 

vadu Služby Poskytovateli bez zbytečného 

odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit. Vadu 

lze vytknout do 7 dnů od konání lekce  

nebo akce, při které měla být vadná Služba 

poskytnuta, písemně dopisem zaslaným  

na adresu sídla Poskytovatele nebo e-mailem 

zaslaným na adresu info@supertanec.cz  

nebo osobně Poskytovateli na nejbližší akci  

či lekci, koná-li se ve výše uvedené lhůtě.  

Pokud Účastník nebo Návštěvník nevytkne vadu 

včas a Poskytovatel namítne opožděné vytknutí, 

právo z vadného plnění nebude přiznáno. 

8.8. Na žádost Účastníka nebo Návštěvníka vystaví 

Poskytovatel potvrzení o uplatnění reklamace. 

8.9. Poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned,  

ve složitých případech do 3 pracovních dnů.  

Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená 

podle druhu Služby potřebná k odbornému 

posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 

ode dne uplatnění reklamace,  

pokud se Poskytovatel s Účastníkem  

nebo Návštěvníkem nedohodnou na delší lhůtě. 

8.10. Je-li vada Služby odstranitelná, může  

se Účastník nebo Návštěvník domáhat opravy 

nebo doplnění toho, co chybí, nebo přiměřené 

slevy. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li  

pro ni Službu řádně čerpat, může Návštěvník 

nebo Účastník buď odstoupit od smlouvy,  

nebo se domáhat přiměřené slevy. Právo  

z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu 

škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním 

práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat 

z jiného právního důvodu. Účastník  

nebo Návštěvník, kterému náleží práva  

z vadného plnění, má nárok na náhradu nákladů 

účelně vynaložených při uplatnění těchto práv; 

právo na náhradu je potřeba uplatnit do jednoho 

měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba 

vytknout vadu, jinak nemůže být právo 

přiznáno, pokud Poskytovatel namítne opožděné 

uplatnění práva na náhradu nákladů. 

8.11. Po vyřízení reklamace Poskytovatel vydá 

písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení 

reklamace, případně písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

8.12. Poskytovatel vydá Účastníkovi  

nebo Návštěvníkovi na jeho žádost písemné 

potvrzení o povinnostech z vadného plnění  

v rozsahu stanoveném zákonem. 

8.13. Pokud mezi Poskytovatelem a Návštěvníkem 

nebo Účastníkem vznikne spor,  

který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, 

může se Účastník nebo Návštěvník obrátit  

v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou 

obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný 

subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů na internetové stránce České obchodní 

inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové 

stránce pro podání návrhu na zahájení 

mimosoudního řešení spotřebitelského sporu 

http://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může využít 

rovněž platformu pro řešení sporů online, která 

je zřízena Evropskou komisí na adrese 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na 

příslušný soud. 

IX.  Ustanovení o společenském rozměru Služby 

9.1. Účastníci čerpají Službu Poskytovatele 

v tanečním páru nebo, a to pouze na výzvu  

nebo se svolením Poskytovatele, samostatně. 

Taneční pár je tvořen dvěma osobami opačného 

pohlaví. S odkazem na článek 4.2. těchto 

Podmínek Poskytovatel sděluje, že takto činí jen 

a pouze z úcty k historické tradici 

společenského tance a se záměrem aktivně 

výchovně působit na muže ke galantnímu 

chování k ženám a ke zvýšení důvěry žen 

k mužům. Poskytovatel nicméně plně respektuje 

vnitřní přesvědčení nebo sexuální orientaci 

každého z Účastníků nebo Návštěvníků  

a po dohodě s nimi může svolit k výjimce 

z tohoto striktního, ale odůvodněného pravidla. 
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9.2. Všichni Účastníci a Návštěvníci jsou povinni 

dodržovat pravidla společenského chování  

na lekcích a jednorázových akcích 

Poskytovatele.  

9.3. Všichni Účastníci a Návštěvníci jsou povinni 

vstupovat do Prostoru služby pouze  

a jen ve společenském oděvu.  

 Společenským oděvem se pro muže rozumí  

při nejmenším čistá společenská obuv, 

společenské kalhoty s puky, košile a kravata 

nebo motýlek. Doporučeným společenským 

oděvem pro muže je oblek tmavé barvy s košilí 

s dlouhým rukávem, kravatou nebo motýlkem  

a dlouhými ponožkami. Zcela nepřípustným 

oděvem pro muže jsou džíny (džínsy, jeans(y) 

nebo rifle, zastarale texasky), tj. kalhoty šité  

ze silné bavlněné látky (džínovina, denim). 

 Společenským oděvem pro ženy jsou šaty  

či halenka a sukně, doplněné o čistou 

společenskou dámskou obuv. 

 O souladu oděvu Účastníka nebo Návštěvníka 

rozhoduje v pochybnostech Poskytovatel. 

V případě nesplnění podmínek společenského 

oděvu je Poskytovatel oprávněn znemožnit 

Účastníkovi nebo Návštěvníkovi další přítomnost 

v Prostoru služby, a to až do splnění podmínek 

dle předchozích odstavců. 

9.4. Poskytovatel je oprávněn znemožnit Účastníkovi 

nebo Návštěvníkovi další přítomnost v Prostoru 

služby, porušuje-li Návštěvník nebo Účastník 

pravidla společenského chování nebo pokud  

ve stavu zjevné podnapilosti ohrožuje 

bezpečnost ostatních Účastníků a Návštěvníků. 

9.5. Účastníci a Návštěvníci jsou povinni uložit si své 

svršky a zavazadla (s výjimkou dámských 

kabelek) před začátkem lekce nebo jednorázové 

akce v šatně nebo jiném místě určeném 

Pořadatelem, je-li takový prostor k dispozici. 

Jejich nošení do Společenského prostoru není  

z prostorových, bezpečnostních ani estetických 

důvodů dovoleno. 

9.6. Účastníci lekce smějí být přítomni na základě 

svého průkazu na lekci jiné dílčí skupiny 

Účastníků pouze se svolením Poskytovatele. 

Toto svolení je odvolatelné. 

9.7. Do Tanečního prostoru je vstup Návštěvníkům 

zakázán – tento prostor je vyhrazen pouze a jen 

Účastníkům. Ustanovení předchozí věty však 

neplatí v případě těch lekcí a jednorázových 

akcí, kdy jsou Návštěvníci vyzváni k čerpání 

Služby v Tanečním prostoru Poskytovatelem. 

9.8. Do Prostoru Služby je přísně zakázáno vnášet 

zbraně, omamné a psychotropní látky, vlastní 

občerstvení a nápoje, zvukovou aparaturu  

a pyrotechniku.  

9.9. Prostor Služby je bez výjimky nekuřácký.  

Toto pravidlo se vztahuje na všechny obdoby 

spalování tabáku a jemu obdobných surovin, 

například cigarety IQOS, elektronické cigarety 

nebo vodní dýmky. 

X.  Pořizování audiovizuálních a zvukových 

záznamů při poskytování Služby 

10.1. Poskytovatel je oprávněn při poskytování Služby 

pořizovat audiovizuální a zvukové záznamy,  

a to se záměrem propagovat Službu  

a dokumentovat Službu pro Návštěvníky  

a Účastníky, to vše s respektem k osobnostním 

právům všech Návštěvníků a Účastníků.  

10.2. Účastníci a Návštěvníci jsou oprávněni  

při poskytování Služby pořizovat audiovizuální  

a zvukové záznamy, na výzvu Poskytovatele 

nebo Pořadatele jsou však povinni omezit 

pořizování takového záznamu co do osob,  

jež projevily přání nebýt takto zaznamenávány. 

10.3. Pořizovat přímý audiovizuální záznam výuky  

a demonstrace tanečních kroků Poskytovatelem 

je zakázáno. 

XI.  Komunikace 

11.1. Účastníci a Návštěvníci komunikují 

s Poskytovatelem v otázkách Služby emailem, 

telefonicky nebo osobně v průběhu čerpání 

Služby. Povinnost prokázat existenci a obsah 

komunikace dle předchozí věty napadá na tu ze 

stran komunikace, jenž se jejího obsahu 
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dovolává. Telefonicky je možno Poskytovatele 

kontaktovat v pracovních dnech od 9 hodin 

dopoledne do 17 hodin odpoledne. 

XII.  Ochrana osobních údajů 

12.1. Poskytovatel dodržuje veškeré povinnosti 

stanovené mu právními předpisy pro ochranu 

osobních údajů. Pro účely informovanosti  

o ochraně osobních údajů zveřejňuje 

Poskytovatel své Zásady ochrany soukromí na 

webové stránce www.supertanec.cz/zasady-

ochrany-soukromi/.  

12.2. Vyplněním přihlašovacího formuláře, 

kontaktního formuláře, zasláním emailu  

nebo odesláním dopisu s osobními údaji  

na adresu sídla Poskytovatele udělují 

Návštěvníci a Účastníci souhlas s jejich 

zpracováním a uchováním po nezbytnou dobu. 

XIII.  Změny Podmínek 

13.1. V souladu s ust. § 1752 OZ je Poskytovatel 

oprávněn v přiměřeném rozsahu tyto Podmínky 

změnit. Změnu těchto Podmínek oznámí 

Poskytovatel s předstihem alespoň 30 dnů  

na svých webových stránkách, a to na hlavní 

stránce po dobu alespoň 15 dnů. Na stránce 

věnované Podmínkám je Poskytovatel povinen 

historické verze Podmínek uchovat. Účastníci 

jsou oprávněni v případě, že změna Podmínek 

zasahuje do mezi nimi a Poskytovatelem 

vzniklého závazku ze Smlouvy, tuto změnu 

odmítnout a z tohoto důvodu bez sankce 

závazek ze Smlouvy vypovědět,  

to vše prostřednictvím emailu na adresu 

info@supertanec.cz. Návštěvníkům toto právo 

z podstaty věci nevzniká. 

XIV.  Závěrečná ustanovení 

14.1. Pokud některé z ustanovení těchto Podmínek je 

nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to 

neplatnost těchto Podmínek jako celku. 

14.2. Není-li stanoveno jinak, uplatní se na veškeré 

vztahy s Poskytovatelem tyto Podmínky. Otázky 

neupravené Podmínkami se řídí právním řádem 

České republiky s vyloučením kolizních norem. 

14.3. V případě sporů před civilními soudy je  

pro projednání a rozhodnutí sporů ze Smluv 

uzavřených Poskytovatelem s Návštěvníky  

a Účastník, včetně otázek náhrady škody, 

bezdůvodného obohacení a dalších otázek, 

příslušný Okresní soud v Ústí nad Labem. 

14.4. Tyto Podmínky jsou k dispozici kdykoliv na 

internetových stránkách Poskytovatele a 

potenciální Návštěvník nebo Účastník má 

možnost seznámit se s nimi v dostatečném 

předstihu před uzavřením Smlouvy i na pokladně 

před úhradou vstupenky nebo kurzovného. 

14.5. Tyto Podmínky jsou poskytnuty ve formě,  

která umožňuje archivaci a reprodukci. 

14.6. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost 

dne 9. 11. 2021 a jsou platné pro kurzy, akce  

a přihlášené Účastníky od tohoto data dále. 
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