
 

VNITŘNÍ  ŘÁD  

 

1.     Na lekce se doporučuje taneční úbor (tričko, legíny, trikot) a taneční obuv (zpočátku stačí 

ponožky bez protiskluzové vrstvy – taneční obuv se objednává hromadně).  

 

2.     Areál je uzamčen. Provozovatel neodpovídá za věci uložené v šatnách a jejich případné 

odcizení. Cenné předměty, peněženky, mobilní telefony přepnuté do tichého režimu si můžete 

vzít s sebou do baletního sálu na lekci. 

 

3.     Je povinností udržovat klid, pořádek, chovat se šetrně k zařízení a vybavení budovy a 

baletního sálu, kde výuka probíhá. Případnou škodu jste povinni uhradit. 

 

4.    Vstup do areálu je umožněn pouze zdravým jedincům, osobám, kterým nebyla nařízena 

karanténa či nejsou v kontaktu s nakaženou osobou (Covid19). V opačném případě to bude 

považováno za ohrožení zdraví ostatních osob a povede to k vyloučení z lekcí bez náhrady. 

 

5.     Přihlášením na lekce baletu pro dospělé stvrzujete, že se účastníte tanečních lekcí na 

vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví. V případě 

zdravotní indispozice jste povinni tuto skutečnost sdělit lektorce před zahájením lekce, aby 

nedošlo k případné újmě na zdraví. 

 

 6.     Termíny výuky:       
 

Lekce probíhají každou středu v 18,55 – 19,55h na baletním sále, Mírové náměstí 
19/18, Hlučín.   
                                                                                                      

BALET PRO DOSPĚLÉ: 
1. pololetí:  

14.9. 21.9. 5.10 12.10. 19.10. 2.11. 9.11. 16.11. 23.11. 

30.11. 7.12. 14.12. 4.1. 11.1. 18.1. 25.1. 1.2. 
 

2. pololetí: 

8.2. 15.2. 22.2. 8.3. 15.3. 22.3. 29.3. 5.4. 12.4. 

19.4. 26.4. 3.5. 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 

 

 



6.    V případě krátkodobé absence pedagoga bude zajištěna adekvátní náhrada. Ve výjimečné 

situaci může provozovatel konkrétní lekci zrušit a následně přesunout. O této skutečnosti 

budete informováni telefonicky nebo emailem. 

 

7.     Úhrada lekcí             

• Pololetí (17 lekcí) = 1.950-, Kč 

• Celý rok (34 lekcí) = 3.450,- Kč 

• Jednotlivá lekce = 180,- Kč 

 

Termín úhrady lekcí za první pololetí a celý rok do 21. 9. 2022 a úhrada lekcí za druhé 

pololetí do 10. 2. 2023.  

Jednotlivou lekci je možno zakoupit nejpozději v den konání lekce – pouze hotově! 

Platbu za ostatní lekce (pololetní, roční, permanentky) lze provést převodem na bankovní 

účet č. 670100-2211957418/6210, nutno uvést jméno a příjmení do zprávy pro příjemce. 

Platbu můžete rovněž provést hotově při tanečních lekcích.                                                    

V případě neuhrazení lekcí ve výše uvedených termínech, bez předchozího projednání s 

provozovatelem, nebude umožněn přístup na taneční lekce a je povinností zaplatit již vybrané 

lekce ve výši 180,- Kč za každou lekci. 

                                                                                                                                            

V případě Vaší nepřítomnosti či přerušení studia nevzniká nárok na vrácení poměrné částky! 

 

8.     Všichni účastníci lekcí se musí řídit aktuálními mimořádnými opatřeními vydanými vládou 
ČR. Jedná je zejména o případné testovaní na Covid-19, které může být podmínkou k účasti 
v lekci. 
 

 
9.   V případě zrušení lekcí z důvodu vydaného mimořádného opatření vlády budou poskytnuty 
náhradní lekce v náhradních termínech – např. formou víkendového soustředění. V případě 
dlouhodobého výpadku lekcí z důvodu pandemie budou lekce zrušeny. 
 

10.     Výběr úhrady lekcí (pololetní, roční, permanentka či jednotlivá lekce) se provádí při první 

navštívené lekci. Individuální dohoda je samozřejmě možná. 

 

11.     Porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem, je důvodem pro vyloučení z lekcí 

Baletu Hlučín.cz bez nároku na vrácení úhrady lekcí. 

 

12.     Souhlas s tímto vnitřním řádem vyjadřujete svým podpisem na přihlášce pro lekce Baletu 

Hlučín.cz nebo jejím odesláním formou online přihlášky. 

 

 

V Hlučíně 15. 8. 2022                MgA. Klára Krejčířová 


