VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA
Pořadatelem Summer Dance Campu (Letního tanečního tábora), dále jen „tábor“ je YZ s.r.o.,
spisová značka C323335, vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Vojtěšská 211/6,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08690367, zastoupená jednatelem Tomášem
Filipem.
1. Podmínky účasti tábora
1.1. Tábora se mohou účastnit holky ve věku od 7 let (dále jen "adeptky").
1.2. Tábora se mohou zúčastnit adeptky (všech národností a bez výjimek, musí být zdravotně
způsobilé.
1.3. Tábora se mohou zúčastnit adeptky, které se tábora v minulosti zúčastnily.
1.4. Tábor není určen osobám s těžkým fyzickým či jiným druhem handicapu, který by
omezoval účast na táboře. Pořadatel posuzuje individuálně na základě Přihlášky o
absolvování tábora, zda jsou adeptky schopné tábor absolvovat či nikoliv.
2. Vedoucí
2.1. Složení vedoucích je plně na rozhodnutí pořadatele tábora.
3. Přihlášky
3.1. Pro účast tábora musí být adeptky registrované. Registrace probíhá vyplněním tištěného
formuláře ( Přihlášky ) a zaplacením finanční částky na účet uvedený v Přihlášce. Vyplněnou
Přihlášku posílají adeptky nebo jejich zákonní zástupci před konáním tábora na e-mail
uvedený v Přihlášce.
3.2. Originální Přihlášku odevzdejte první den konání tábora společně s okopírovanou
kartičkou zdravotní pojišťovny.
3.3. V případě neúčasti adeptek se peníze za tábor nevrací z důvodu výdajů předem pro
pořadatele tábora s výjimkou zrušení tábora pořadatelem nebo v případě zákazu tábora
nebo jeho úplné omezení v rámci protiepidemiologických opatření vyhlášených vládou ČR.
4. Tábor
4.1. Místo konání tábora je vždy uvedeno na Přihlášce. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit
místo a čas konání tábora, avšak min. 1 týden před začátkem oznámit e-mailem adeptky
tábora o změně.
4.2. Veškeré obrazové a zvukové záznamy z tábora pořízené pořadatelem jsou majetkem
pořadatele a adeptky podepsaly svolení o užívání všech materiálů pouze pro účely tábora.
4.3. Za ztrátu nebo poškození cenných věci, peněz nebo mobilu či tabletu pořadatel
neručí. Na kurzy tance, snídaně, obědy, výlety a společné aktivity musí mobilní zařízení
zůstat v zamčeném pokoji adeptek.
5. Všeobecná ustanovení
5.1. Adeptky tábora souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel tábora na dobu
nezbytně nutnou.
5.2. Adeptky vyjadřují souhlas s uvedením svého jména a vizuálního vyobrazení v rámci
zveřejňování tábora případně na webu, sociálních sítích nebo v médiích.
5.3. Registrací do tábora vyjadřují adeptky souhlas se všeobecnými podmínkami a pravidly
tábora.

5.4. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z tohoto tábora
učinit konečné rozhodnutí.

