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OBCHODNÍ PODMÍNKY  
(Podmínky účasti) 

 
pro Marta DANCENTER, Nám. T. G. Masaryka 25 (Marta Pechová) 

      
IČ: 88147177 (Táborská 3, 360 00 Plzeň) 

1. Provozní řád 

Přihlášením na kurz, seminář či jinou akci se zavazujete dodržovat zveřejněné vnitřní směrnice související s ochranou 
zdraví a požární ochranou a řídit se pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazujete dodržovat provozní řády sálů, 
ve kterých akce (lekce, kurz, seminář, ad. dále jen „akce“) probíhá (např. respektovat zákaz kouření, používat obuv 
určenou pro tanec a cvičení ad.). Přihlášením na akci Marta DANCENTER stvrzujete, že se účastníte na vlastní 
nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.  

2. Pořádek a čistota 

Před vstupem do studia Vás žádáme o přezutí do sportovní obuvi. Jde nám především o čistotu v prostorech studia, aby 
nedocházelo k přenášení nečistot z chodby do místností určené lekcím. 

3. Zdravotní stav 

Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem nebo jste těhotná, konzultujte s lékařem, zda je pro Vás tanec nebo 
cvičení vhodné. Nemůžeme nést zodpovědnost za případné zdravotní problémy. Vždy informujte o situaci Vašeho 
lektora.  

4. Šatna, skříňky 

Dovolujeme si vás upozornit, že za odložené věci neručíme. Prosíme, berte si cenné věci do sálu. Šatní skříňky slouží k 
odkládání a úschově oděvů a předmětů pouze po dobu konání akce, na kterou je účastník řádně přihlášen. Provozovatel 
může využít svého práva skříňky po zavírací době otevřít a jejich obsah vyklidit.  

5. Dárkové poukazy 

Marta DANCENTER nabízí dárkové poukazy v různých hodnotách – 2000 Kč, 1000 Kč, 500 Kč a 300 Kč, případně s 
věnováním. Poukaz je přenosný. Na poukaz nelze vrátit hotovost ani jej v hotovosti čerpat. Na akci je nutné se předem 
přihlásit.  
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6. Permanentky 

V Marta DANCENTER nabízíme několik druhů permanentek. Aktuálně nabízené permanentky si můžete objednat v 
rezervačním systému. Pro objednání permanentek je nutné se předem přihlásit/registrovat na webových stránkách 
www.martadancenter.cz. Lekce je NUTNÉ si předem zarezervovat. Zakoupení permanentky držitele automaticky 
neopravňuje ke vstupu na lekci. Změnit/zrušit rezervaci lekce je možné po kliknutí na vaše jméno v hlavičce a to max. 
8 hodin před konáním lekce, poté nevyužitá lekce propadá.  

7. Storno podmínky 

Rušíte-li účast na akci, je nutné storno provést pomocí rezervačního systému. Pokud rezervace neproběhla přes 
rezervační systém, napište na e-mail info@martadance.cz nebo sdělte tuto informaci na 739 073 157. Zajistíte-li za sebe 
náhradníka, který nastoupí za Vás, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek. V případě víkendových pobytů je 
storno poplatkem nevratná záloha. V případě zrušení své účasti na lekci méně jak 8 hodin před začátkem akce se kredit 
nevrací. 

8. Zrušení akce ze strany Marta DANCENTER 

Ve vyjímečných případech může dojít ke zrušení akce ze strany Marta DANCENTER. V tomto případě Vám vrátíme 
peníze bez jakýchkoli administrativních poplatků nebo po domluvě převedeme na jinou akci. Peníze vracíme formou 
kreditu zpět na Váš účet v rezervačním systému. 

9. Změna lektora 

V případech krátkodobých absencí lektorky/lektora zajistí Marta DANCENTER náhradu. Ve vyjímečných situacích 
může Marta DANCENTER konkrétní akci zrušit nebo přesunout. O této skutečnosti budete informován/a telefonicky 
nebo e-mailem. Za zrušenou lekci obdržíte zpět kredit v rezervačním systému na náhradní lekci. 

10. Pořizování fotografických, audio a videozáznamů 

Pořizování písemných, fotografických, audio a videozáznamů je povoleno pouze se souhlasem lektora nebo trenéra. 
Účastník lekce souhlasí s fotografováním a pořizováním audio či videozáznamů v rámci činnosti, s archivací těchto 
záznamů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti - např. v kronikách, tisku, na Internetu. 
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