
 Dancers 4 You o.s.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A OSTATNÍ INFORMACE PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR 

Příměstský taneční tábor znamená tábor pro děti ve věku 5-11 let street dance a 
7-15 let break dance a který se koná v daném termínu v pracovních dnech od 8 
do 16 hodin (pondělí až pátek). Děti zde nespí a přes den je pro ně připravený 
bohatý program ve formě především tanečních lekcí a teoretických lekcí s 
tancem spjatých, výlety a procházkami, hraním her, tvořením a vyráběním 
dárků. Program je upravován podle věku přihlášených účastníků. 

Termín tanečních táborů na leznete na internetových st ránkách 
www.dancers4you.cz v sekci Tábory. 

Cena tábora: 2100,- 

Záloha splatná 14 dní od podání přihlášky: 1000,- 

Každý účastník svou přihláškou souhlasí s platebními podmínkami a se 
storno poplatky a musí do 14 dní od registrace zaplatit zálohu ve výši 
1000 Kč, doplatek pak musí být proveden nejpozději do data uvedeného 
na stránkách D4U! 

Platbu můžete provést: 
• buď hotově v Tanečním studiu D4U, Střížkov - Praha 9,  
• či převodem na účet 2107360304/2700 -  do poznámky napište 

vždy jméno účastníka tábora, variabilní symbol: rodné číslo 
• nebo vystavením faktury zaměstnavateli –  
• a nebo poukázkou TICKET „EDENRED” - pozor - cena bude 

navýšena o 5%).  

STORNO TANEČNÍKA JE 1000Kč, dále se řídíme tyto pravidly: 
• zrušení přihlášky v době kratší než 3 měsíců 60% z ceny* 
• zrušení přihlášky v době kratší než 1 měsíc 80% z ceny* 
• zrušení přihlášky v době kratší než 7 dní 100% z ceny* 

 *uvedená procentuální částka zůstává Dancers4you 

Tanečník, který se nebude účastnit příměstského tanečního tábora bez zavinění 
pořadatele TANEČNÍHO KLUBU DANCERS 4 YOU o.s., nemá nárok na vrácení 
částečné platby. Vrácení jakékoli částky se vztahuje pouze na vážnou nemoc či 
zranění. Pokud se bude dobropisovat jakákoli částka, pak je to na rozhodnutí 
TANEČNÍHO KLUBU DANCERS 4 YOU o.s., která udělá vyúčtování a to nejpozději 
do konce září 2018. 

Na tábor sebou musí každý účastník přinést: 
potvrzení od lékaře,  
bezinfekčnost (ne starší než tři dny před nástupem na tábor), 
kartičku zdravotní pojišťovny (kopii).  
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Jednotlivé formuláře si můžete stáhnout na webovém odkaze 
www.dancers4you.cz/tabory, které jsou zde ke stažení pro jednotlivé 
tábory. Při nástupu, či v přihlášce pak zmiňte veškeré zdravotní obtíže, 
kterými účastník tábora trpí, včetně přecitlivělostí a náchylností. 

V případě dotazů se můžete obrátit na tyto kontakty: 

• recepce@dancers4you.cz 

• lenka@dancers4you.cz 

• více kontaktů na www.dancers4you.cz/kontakty 
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