
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s poskytováním 

online výuky tance. 

 

1. Obecná ustanovení 

 

 Poskytovatelem online tanečních kurzů je podnikatel Jana Velkoborská, trvale bytem 

Karla Aksamita 211, Ostrava-Pustkovec, 70800, IČO: 08370486 zapsané v 

živnostenské rejstříku vedeném Magistrátem města Ostrava, (dále jen „Poskytovatel“). 

 

 Klientem je kterákoli fyzická osoba, která uzavře s poskytovatelem smlouvu odesláním 

elektronické přihlášky dostupné na webových stránkách www.allfordance.cz a 

zaplacením kupní ceny (dále jen „klient“). 

 Uzavřením smlouvy výše uvedeným způsobem klient potvrzuje, že se seznámil s těmito 

Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

 V případě, že klient není plně svéprávný, činí za něj právní jednání, ke kterým není s 

ohledem na jejich povahu způsobilý sám klient, jeho zákonný zástupce, příp. 

Opatrovník. 

 

2. Poskytování on-line sluz eb - tanec  ních lekcí 

 Poskytovatel nabízí svým klientu  m on-line sluz bu spoc  ívající v poskytování tanec ních 
lekcí, které jsou dostupné k zakoupení na webových stránkách: www.allfordance.cz. 

Tyto online taneční lekce umožnují klientům účastnit se lekcí v přímém přenosu spolu s 

lektorem v předem určeném časovém rozmezí, pomocí prostředků dálkové 

komunikace. Klient může tuto účast uskutec  n  ovat na jakémkoliv vhodném míste  s 

moz ností pr  ipojení k internetu. 

 

3. Platební podmínky a stornovací podmínky 

 Aktuální ceny jednotlivých kurzů jsou uvedené na internetových stránkách TŠ All for 

Dance. Cenu lze uhradit bankovním převodem na účet provozovatele nebo platební 

kartou přesměrováním na online platební bránu (Paypall). Klient je povinen uhradit 

cenu kurzu do 5 pracovních dnů od odeslání přihlášky. Po uskutečnění platby bude 

klinetovi emailem zaslána faktura.  

 Při nezaplacení ceny kurzu do data splatnosti je poskytovatel oprávněn přihlášku 

klienta zrušit a místo v kurzu nabídnout jiným zájemcům. 

 Klient má možnost splácet kurz měsíčně. V tomto případě bude s klientem uzavřena 

kupní smlouva, která ho zavazuje uhradit každý měsíc předem stanovenou částku. 

 Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro 

jeho konání je poskytovatel oprávněn kurz před jeho zahájením zrušit. V případě, že 

bude kurz zrušen, zavazuje se poskytovatel vrátit klientovi uhrazenou cenu kurzu v plné 

výši bankovním převodem. 

 Po uhrazení kurzovného, nebo uzavření kupní smlouvy (viz druhý bod, 3. Odstavce) 

nebude možné, aby klient od smlouvy odstoupil, cena za kurz nebude vrácená. Klient 
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však může kurz převést na náhradníka, který jeho místo v kurzu obsadí. 

 

4. Zvláštní ustanovení 

 Poskytovatel nenese z ádnou odpove  dnost za zdravotní stav klienta a taktéz   není 

z ádným zpu  sobem zodpove  dný za zrane ní, které si  klient v rámci výuky tance vlastním 
pr  ic  ine ním zpu sobí. 

 Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou zme  nu obchodních podmínek. 

 

5. Závěrečná ustanovení 

 

 Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, 

nezpůsobuje to neplatnost těchto Obchodních podmínek jako celku. 

 Nestanoví-li písemné ujednání mezi poskytovatelem a klientem jinak, uplatní se na 

veškeré vztahy, které mezi nimi vzniknou tyto Obchodní podmínky. Otázky neupravené 

těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 V pr  ípade  , z e dojde mezi poskytovatelem a klientem (spotr  ebitelem) ke vzniku 

spotr  ebitelského sporu, který se nepodar  í vyr  es  it vzájemnou dohodou, mu  z e 

spotr  ebitel podat návrh na mimosoudní r  es  ení takového sporu k tomu urc  enému 
subjektu mimosoudního r  es ení spotr ebitelských sporu  , kterým je Česká obchodní 
inspekce,  str ední inspektorát, email: adr@coi.cz, webové stránky: adr.coi.cz. 

 

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 25. 1. 2021 a jsou platné pro 

kurzy a přihlášené klienty od tohoto data dále. 

 

 

 

 


