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Všeobecné informácie a podmienky účasti na Letnom tanečnom sústredení 2021 

ART DANCE ACADEMY BYTČA 
 

 

Termín konania letného tanečného sústredenia: od 15. – 21. 08. 202. 

Miesto konania letného tanečného sústredenia: Chata Zoška - Modrá 

Výška príspevku letného tanečného sústredenia: 270 €, slovom ( dvestosedemdesiat eur ) – v cene je zhrnutý 

pedagogický dozor, strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, pitný režim), program (výlet do 

aquaparku, jump arény, atď.), tanečné tréningy, program, táborové tričko, doprava. Príspevok je nutné 

uhradiť do 7.8.2021. 

Prihlásiť sa je možné do naplnenia kapacity.  

_____________________________________________________________________________________ 

Zákonní zástupcovia/ zákonný zástupca odoslaním prihlášky potvrdzujú/-e, že údaje v prihláške sú pravdivé 

a že súhlasia/-í s termínom, miestom konania letného tanečného sústredenia a výškou príspevku za 

sústredenie. Zákonní zástupcovia/ zákonný zástupca zároveň potvrdzujú/-e, že si prečítali Zmluvné 

podmienky letného tanečného sústredenia, riadne sa s nimi oboznámili a bezvýhradne a v plnom rozsahu 

s nimi súhlasia/-í. 

Povinnosťou zákonných zástupcov je pri nástupe na sústredenie odovzdať : 

• Vyhlásenie o bezinfekčnosti 

• Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

• Kópiu karty poistenca 

• Vyplnený a podpísaný informovaný súhlas rodičov 

Všetky vyššie spomenuté tlačivá a informácie k platbe Vám zašleme po doručení Vašej elektronickej 

prihlášky. Všetky osoby (deti a všetky ostatné prítomné osoby: vedúci, inštruktori) musia 

doložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. U detí potvrdzuje 

bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca; potvrdenie nesmie byť staršie ako 

1 deň pred dňom prijatia na tábor. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému 

zástupcovi dieťaťa lekár, nie viac ako jeden mesiac pred začiatkom konania sústredenia. 

  

Dieťa je potrebné priviesť včas na stanovené miesto a taktiež si ho osobne prevziať v určený čas.  

 

Ak účastník do stanoveného termínu neuhradí poplatok, klub má právo zrušiť jeho účasť na letnom 

tanečnom sústredení. 

V prípade zrušenia sústredenia v týchto prípadoch : 

- z dôvodu vyššej moci (politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa, zlyhanie prevádzky 

schopnosti zariadenia a pod.) 

- z dôvodu neobsadenosti sústredenia  dostatočným počtom účastníkov  

Klub vráti účastníkovi plnú sumu zaplatenej sumy.  

 

Ak dieťaťa nenastúpi na sústredenie zo zdravotných dôvodov a donesie zákonný zástupca potvrdenie od 

lekára, klub vráti účastníkovi 50 % zo zaplatenej sumy. 

 

Ak rodič predčasne ukončí pobyt dieťaťa, nemá nárok na vrátenie peňazí z nevyčerpaných služieb. V 

prehlásení o bezinfekčnosti a prehlásení o zdravotnej spôsobilosti je rodič povinný zodpovedne 

prehlásiť, že v blízkosti dieťaťa sa nevyskytla v poslednom období (1 mesiac) žiadna infekčná 

choroba.  

 

Art Dance Academy má právo zmeniť čas a miesto odchodu a príchodu, o tejto skutočnosti je povinná 

rodiča bezodkladne informovať. 



ART DANCE ACADEMY 
Štefánikova 4 , 014 01, Bytča 

 

Art Dance Academy je oprávnený robiť operatívne zmeny programu v priebehu sústredenia, pokiaľ 

z vážnych dôvodov nie je možné zabezpečiť pôvodne dohodnutý program. V takomto prípade je klub 

povinný zabezpečiť náhradný program a služby v kvalite a rozsahu pokiaľ možno zhodne k pôvodným 

podmienkam.          

 

 

 

  


