
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ S TCO AKTIVITY z.s. 
 

Termín konání: 10.-16.7.2022 
Místo konání soustředění:  https://www.rekreace-deti.cz/stredisko/blanik/ 
Adresa:Smršťov 19, Louňovice pod Blaníkem, 257 06, GPS: 49.6180167N, 14.8405211E 

Cena soustředění „First minute“ = 4 900 Kč  
Tato cena je platná, pokud splníš níže uvedené: 
Přihlas se do 28.2.2022.  
Uhraď rezervační zálohu 600 Kč dle splatnosti uvedené na proforma faktuře. 
Hlavní platbu 4 300 Kč uhradíš se splatností do 30.4.2022.  
 
Cena soustředění „Classic“ = 5 400 Kč  
Tato cena je platná, pokud splníš níže uvedené: 
Přihlásíš se od 1.3.2022 do 30.5.2022 
Uhradíš rezervační zálohu 600 Kč dle splatnosti uvedené na pro forma faktuře. 
Hlavní platbu 4 800 Kč uhradíš se splatností do 30.5.2022.  
 
Úhrada pobytu:  
Platební podklady odesíláme v automatické odpovědi na přijatou přihlášku. 
 
Ber kámoše a dostaneš zpět 500 Kč 
Motivace není nikdy dost  
Más kamaráda-kamarádku, která není členem TCO AKTIVITY z.s. a chce tancovat? 
Pozvi ji/ho na naše soustředění.  
Pokud se ho na základě tvého pozvání zúčastní a řádně uhradí, vrátíme Ti 500 Kč. 
 
Platbu v hotovosti NEPŘIJÍMÁME 
 
Storno podmínky:  
Storno poplatek je určen na pokrytí finančních závazků vůči dodavatelům a již vynaloženým 
finančním prostředkům. 
Platné pouze při onemocnění, s povinností doložení lékařské zprávy či náhlé životní situace: 
Storno poplatek činí 300 Kč / den.  
Při zrušení akce z nařízení vlády ve věci COVID 19, vracíme 100% z částky.  
 

 Storno - odhlášení účastníka nutno provést následovně: 

Odhlášení zašlete na e-mail sekretariat@tco-dance.cz, předmět„odhlášení ze soustředění“ 
s uvedením důvodu odhlášení a připojením lékařské zprávy. 
 
 



 
 Tanečník není odhlášen tím, že nejsou uhrazeny finance: 

Odešlete-li závaznou přihlášku, zavazujete se k účasti dítěte. Odhlášení tanečníka musí 
proběhnout písemně i v případě nezaplacení částky. 
I na neodhlášeného tanečníka, který se pobytu nezúčastní, se vztahují storno podmínky. 

 Důvody pro nepřijetí tanečníka na letní taneční soustředění: 
Nevyřešené finanční závazky vůči TCO AKTIVITY z.s., nedodržování podmínek v klubu 
během školního roku, nemoc, naplnění kapacity. 

 Vyloučení účastníka z letního tanečního soustředění: 
V případě hrubého kázeňského přestupku účastníka pobytu, bude účastník vyloučen a 
poslán domů na vlastní náklady, bez možnosti vrácení peněz. 
 

Dokumenty nutné pro přijetí dítěte na soustředění: 
Na místě je povinnost účastníka odevzdat formuláře, které naleznete ke stažení zde: 

1. Potvrzení od lékaře 
2. Potvrzení o bezinfekčnosti 
3. Kopii karty ZP. Neodevzdávejte originál! 
4. Potvrzení o úhradě platby za LTS 
5. Dokumenty COVID 19 potřebné k účasti, zveřejníme dle aktuální situace  

 
OSTATNÍ: 

 Zákonný zástupce je povinen upozornit organizátora na všechny podstatné okolnosti 
důležité k řádné péči o dítě a zaplatit organizátorovi dohodnutou cenu. 

 Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé na majetku, vybavení, či zdraví, které 
jeho dítě způsobí v průběhu pobytu. 

 Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte pro potřeby 
z.s., ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zároveň souhlasí s 
pořizováním videí a fotografií dítěte a jejich případným použitím pro propagační účely z.s., 
vyvěšením na nástěnkách, zveřejněním na webových, fb a instagramových stránkách TCO 
DANCE PLZEŇ. 

 Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře, zákonný zástupce s tímto vyjadřuje souhlas a 
zároveň souhlasí s dodatečnou úhradou lékařských poplatků. 

 Na pobyt se nedoporučuje brát cenné věci, za jejich ztrátu či poškození si děti odpovídají 
samy 

 Návštěvy nejsou povoleny 

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se všeobecnými podmínkami zde uvedenými. 


