Provozovatel
Provozovatelem Tanečního studia Firefly  Studio I.P. Pavlova, sál 2 je Linda Vedralová, sídlem
Haštalská 13, Praha 1
ičo: 75559099

Provozovatelem Tanečního studia Firefly  Studio I.P. Pavlova, sál 1 je Poledancers I.P. Pavlova s.r.o.,
sídlem Pod Kaštany 3, Praha 6
ičo: 
03835235
Provozovatelem Tanečního studia Firefly  Studio Hradčanská je Poledancers Hradčanská s.r.o., sídlem
Pod Kaštany 3, Praha 6
ičo: 
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Všeobecné obchodní podmínky – Studio Firefly
Hálkova 2, Praha 2  sál 1 a sál 2
Pod Kaštany 3, Praha 6

1. Provozní ř
ád studia
1.1.
Ve všech provozovnách taneč
ního studio Firefly platí zákaz kouř
ení, používání otevř
eného ohněa
požívání alkoholických nápojů
.
1.2.
Konání taneč
ních lekcí se ř
ídí rozvrhem. Taneč
ní lekce se konají i ve dnech státních svátků
, v př
ípadě
, že
není avizováno jinak. Na lekci se dochází cca 10 minut př
ed jejím zač
átkem.
1.3.
Úč
astníci taneč
ních lekcí by nemě
li př
inášet s sebou do studia cenné vě
ci ani vě
tší obnosy peně
z. Pokud
př
esto s sebou ně
jakou cennost nebo vě
tší obnos mají, je nutné je vzít s sebou do sálu, kde výuka
probíhá. Nenechávejte cenné př
edmě
ty v šatně
! Za odložené vě
ci nepř
ebíráme zodpově
dnost.
1.4.
Odesláním př
ihlášky, úč
astník kurzu nebo jiné akce, kterou poř
ádá taneč
ní studio Firefly, prohlašuje, že
je starší 16ti let nebo, že má písemný souhlas svého zákonného zástupce k úč
asti. Osoby mladší 18ti
let, jsou povinny tento souhlas př
edat lektorce na první lekci kurzu.
1.5.
Př
ihlášením se do kurzu nebo na jinou akci (víkendové workshopy, workshopy se zahranič
ními
lektorkami, open class, focení kurzistek), kterou poř
ádá studio Firefly, stvrzujete že se úč
astníte akce na
vlastní nebezpeč
í
a jakýkoli risk, č
i př
ípadný úraz související s náplní kurzůje př
edmě
tem vaší osobní
zodpově
dnosti. 
Provozovatel nenese zodpově
dnost za př
ípadné újmy na zdraví.
2. Zdravotní stav
Odesláním př
ihlášky stvrzujete, že si jste vě
doma svého zdravotního stavu, způ
sobilosti ke sportovním
výkonů
m, že jste plněfyzicky a psychicky způ
sobilá a v dobré fyzické formě
, která vám dovoluje úč
astnit
se lekcí v taneč
ním studiu Firefly a že nemáte nebo netrpíte poruchami zdravotního stavu, které by vám
bránily č
i vás omezovaly ve fyzickém cvič
ení. V opač
ném př
ípaděse lekcí úč
astníte se souhlasem svého

lékař
e a tedy na vlastní zodpově
dnost a riziko.
3. Platba
3.1.
Platbu nebo zálohu 500 Kč je nutné uhradit do 5ti dnů od zaslání přihlášky, dle umístění kurzu:

sál 2 ve studiu I.P. Pavlova  na účet č. 2500183017/2010

sál 1 ve studiu I.P. Pavlova  na účet č. 2600756644/2010

studio Hradčanská  na účet č. 2600758586/2010
Jako variabilní symbol používáme telefonní číslo zákazníka. Držitelé voucheru neplatí na účet nic, platba
byla již uhrazena při zakoupení voucheru. Pokud se držitel voucheru na workshopy či kurz přihlásí a
nedorazí, voucher propadá.
3.2.
Pokud jste odeslala platbu a kurzu se nemůžete účastnit, postupuje se podle storno podmínek
uvedených v bodě 4.
4. Storno podmínky
Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné př
evedeno, nebudeme Vám storno poplatek
úč
tovat.
4.1. Podmínky pro kurzy
Záloha je za všech okolností nevratná. Storno do 14ti dnůpř
ed zač
átkem kurzu  pokud je zaplacen celý
kurz, bude od zaplacené č
ástky odeč
tena záloha 500kč
. Storno 14 a ménědnůpř
ed zač
átkem kurzu –
pokud je uhrazena celá č
ástka, klientovi bude úč
tován stornovací poplatek ve výši 75% z celé č
ástky.
Storno ve dne nebo po zač
átku kurzu – celá č
ástka propadá, a to i v př
ípadech, že př
ihláška byla
odeslána až po zač
átku kurzu.
4.2.
Podmínky pro workshopy s č
eskými lektorkami:
Strono do 7mi dnůpř
ed termínem workshopu, bude vrácena celá č
ástka. Storno pozdě
ji než 7 dnůpř
ed
termínem konání workshopu – celá č
ástka propadá. V př
ípaděvoucheru propadá celá č
ástka.
4.3.
Podmínky pro workshopy se zahranič
ními lektorkami:
Jakmile je platba př
ijata, storno podmínky jsou 100%, tedy celá č
ástka propadá, pokud za sebe
př
ihlášená osoba nenajde náhradníka.
4.4
Elektronická peně
ženka:
Platba, která byla uložena do tzv. elektronické peněženky je za všech okolností nevratná, lze z ní čerpat
pouze ve formě úhrady anšich lekcí.
4.5
Dárkové poukazy:
Za stornované akce, které byly hrazeny dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů
, kurzovné
nevracíme a není možné požadovat finanč
ní kompenzaci.
5. Absence
Pokud se nemů
žete zúč
astnit ně
které lekce z vašeho kurzu, hodinu si mů
žete nahradit v rámci tzv.
volných hodin. Jejich aktuální rozpis najdete na našich webových stránkách www.fireflypoledance.cz
v sekcích Rozvrh Žižkov nebo Rozvrh Hradč
anská. Na volné hodiněje vždy př
ítomna lektorka, která vám
na požádání vysvě
tlí a ukáže prvky, které se probíraly na lekci, kdy jste chybě
la. Po zbytek hodiny si tyto
prvky mů
žete sama trénovat.

6. Změ
na kurzu/pokroč
ilosti bě
hem semestru
V prů
bě
hu semestru je možné př
estopupit do jiného kurzu s volnou kapacitou (tzn. nemá nastaven
status "obsazen" nebo "př
ihlásit jako náhradník"), po dohoděs lektorkou vašeho kurzu a majiteli studia.
Pokud je u kurzu status „př
ihlašování uzavř
eno“, kontaktujte koordinátora na info@fireflypoledance.cz ,
který stav zkontroluje. Pokud ten zjistí, že kapacita je plná, př
estoupit nelze.
7. Nástup v prů
bě
hu kurzu
Nástup do již rozbě
hnutého (a volného) kurzu je možný, již probě
hlé lekce si je mů
žete nahradit v rámci
tzv. volných hodin nebo je možná sleva z kurzovného.
8. Úč
ast lektorek / lektorůz jiných škol na našich akcích (kurzech, seminář
ích atd.)
Lektorky a lektory z jiných škol tance na našich akcích (kurzech, workshopech ad.) rádi uvítáme.
Apelujeme však na dodržování etických zásad a pravidel slušnosti. Za nevhodné je považováno
umísť
ování letáků
, plakátůa jiných propagač
ních př
edmě
tů
, nabízení vlastního zboží nebo služeb
(zejména pak kurzů
) klientů
m a klientkám taneč
ního studia Firefly př
ed, bě
hem nebo po výuce v sále
nebo šatně
. V př
ípaděporušení tě
chto zásad si vyhrazujeme právo takového úč
astníka z akce (kurzu, ,
openclassu, workshopu atd.) bez náhrady vylouč
it.
9. Zrušení akce (kurzu, seminář
e atd.) ze strany Taneč
ního studia Firefly
Ve výjimeč
ných př
ípadech mů
že dojít ke zrušení akce (kurzu, seminář
e atd.) ze strany Taneč
ního studia
Firefly. V tom př
ípaděse kurz o zrušenou lekci prodlouží nebo vám bude kurzovné vráceno bez
jakýchkoli administrativních poplatkůnebo po domluvěpř
evedeno na jinou akci (kurz, workshop atd.).
10. Změ
na lektorky, krátkodobá absence lektora, suplování
V př
ípadech krátkodobých absencí lektorky, zajistí Taneč
ní studio Firefly adekvátní náhradu v podobě
jiné lektorky. Ve výjimeč
ných situacích mů
že Taneč
ní studio Firefly konkrétní lekci kurzu zrušit nebo
př
esunout. O této skuteč
nosti budou klientky informovány telefonicky nebo emailem. V př
ípadě
dlouhodobé absence lektorky, zajistí Taneč
ní studio Firefly adekvátní náhradu v podobějiné lektorky. Ve
výjimeč
ných situacích mů
že Taneč
ní studio Firefly kurz zrušit. V takovém př
ípaděje zbývající č
ást
kurzovného klientce navrácena.
11. Poskytnutí osobních údajů
Úč
astník kurzůa akcí poř
ádaných taneč
ním studiem Firefly, prohlašuje svým podpisem na registrač
ním
formulář
i, že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajůprovozovateli taneč
ního studio Firefly jako
správci osobních údajůpro její další obchodní a marketingové úč
ely, to vše na dobu neurč
itou (tj. do
dovolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č
. 101/2000 Sb.
O ochraněosobních údajů
, zejména pouč
en o svých právech podle paragrafů2 a 21 zákona, vč
etně
práva tento svů
j souhlas odvolat.
12. Další ustanovení
Vyhrazujeme si právo v nutných př
ípadech zrušit jakýkoli kurz, nebo jinou akci př
ed jejím zač
átkem č
iv
jejím prů
bě
hu. Pokud dojde k takovému zrušení, budou klientkám vráceny jimi uhrazené finance v plné
výši (pokud dojde ke zrušení př
ed zač
átkem akce) nebo v pomě
rné výši (pokud dojde ke zrušení v
prů
bě
hu akce). Taneč
ní studio Firefly mů
že využít svého práva vylouč
it z akce úč
astníka, který v
minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy.
Vyhrazujeme si právo Podmínky úč
asti na kurzech mě
nit. Př
ihlášením na kurz nebo jinou akci
potvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte s podmínkami úč
asti výše uvedenými.

