
PROVOZNÍ ŘÁD A STORNO PODMÍNKY 
ÚČASTNÍKA LETNÍHO DANCEWAY CAMPU 

v termínu 23. - 28. 7. 2023 a 28. – 30. 7. 2023 
 

Pořadatel akce: 

Dance Way klub z.s., se sídlem U Tvrze 20, Praha 10 Malešice, IČ: 22679138 
 

Termíny: 

23. – 28. 7. 2023 (určený pro všechny věkové kategorie 5+) 

28. – 30. 7. 2023 (určený pro dospělé 25+) 
 

Lokalita:  

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most                                                                                                                    
 

Provozní řád a storno podmínky jsou nedílnou součástí přihlášky a účastník (u mladších 18 let zákonný zástupce) svým 

podpisem nebo odesláním registračního formuláře potvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami:  
 

1) Účastník DANCEWAY CAMPU se přihlašuje na základě elektronické přihlášky umístěné na webu pořadatele, kde je 

povinen uvést své údaje dle uvedených předtištěných kolonek. Jen takto přihlášený účastník je zaregistrovaný. 

 

2) Příjem přihlášek a platba nevratné zálohy 2.000 Kč je do 31. 3. 2023, po tomto termínu není zaručeno, že účastník 

bude zaregistrován díky omezené kapacitě ubytování. Doplatek celé částky je do 31. 5. 2023.  

 

3) Při nástupu na soustředění musí účastník předložit následující dokumenty: 
 

Osoby mladí 18 let: 

• Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře, ne starší než 2 roky od jeho vystavení 

• Bezinfekčnost s datem odjezdu 

• Kopii kartičky zdravotní pojišťovny 

• Případně další doklady a potřebné dokumenty dle případných nařízení Vlády ČR v rámci pandemického 

zákona nebo koronavirových opatření.  
 

Osoby starší 18 let:  

• Bezinfekčnost s datem odjezdu 

• Kopii kartičky zdravotní pojišťovny 

• Případně další doklady a potřebné dokumenty dle případných nařízení Vlády ČR v rámci pandemického 

zákona nebo koronavirových opatření.  

Výše uvedené dokumenty budou k dispozici na webových stránkách www.danceway.cz nebo pro stávající členy na zdi 

v aplikaci DANCEWAY (v průběhu první poloviny roku).  

1. Účastníci DANCEWAY CAMPU se musí řídit pokyny pořadatele a odpovědných osob, které obdrží nejpozději první 
den při příjezdu. 

2. Účastník je povinen dodržovat provozní řád areálu, ve kterém je ubytován. 
3. V průběhu konání DANCEWAY CAMPU je přísný zákaz konzumace alkoholu, kouření a užívání jakýchkoli omamných 

a psychotropních látek všem účastníkům DANCEWAY CAMPU. 
4.  Pořadatel akce si při porušení podmínek vyhrazuje právo okamžitě vyloučit účastníka bez jakýchkoliv náhrad 

vzniklých škod. 
5. Pořadatel má právo požadovat úhradu škod na majetku nebo zdraví třetích osob vzniklých neoprávněnou 

manipulací nebo nedodržováním podmínek a porušením pravidel konkrétní osoby, účastníka DANCEWAY CAMPU, 
bude-li taková škoda od poškozeného vyžadována.  

 
STORNO PODMÍNKY - V případě, že se ze závažných důvodů DANCEWAY CAMPU nezúčastníte, a budete zaregistrovaní, řídí 
se odhlášení a finanční vypořádání storno podmínkami. Žádosti o storno musí být podány pouze písemnou formou na 
adresu pořadatele (e-mailem). Finanční vypořádání probíhá až po skončení letního soustředění do konce měsíce září 2022.   
Storno podmínky jsou následující: Při stornu více jak 60 dní před akcí – storno poplatek ve výši nevratné zálohy. Při stornu 
59 – 30 dní před akcí – storno poplatek ve výši 50 % z doplatku. Při stornu 29 – 21 dní před akcí – storno poplatek ve výši 75 
% z doplatku. Při stornu 20 – 7 dní před akcí – storno poplatek ve výši 85 % a při stornu méně než 7 dní před akcí je storno 
poplatek ve výši 100 %. V případě, kdy se účastník odhlásí a zajistí za sebe náhradu, je účtován manipulační poplatek 
100,Kč. | V případě, že se soustředění konat nebude, garantujeme vrácení celé zaplacené částky včetně zálohy. 
 
Platnost těchto podmínek k 28.02.2023. 

http://www.danceway.cz/

