
 

 

Všeobecné podmínky pro návštěvníky akce ESCALATE BEST DANCE GROUP tour pořádané  

Dance Station z.s. a Dance Awards o.s.   

 

Čl. 1 Podmínky akce 
 
1. Těmito podmínkami a reklamačním řádem se řídí organizace akce, veškeré nákupy vstupenek na akci 
prostřednictvím osobního prodeje v místech konání akce ESCALATE BEST DANCE GROUP tour , zveřejněných na 
webových stránkách www.bestdancegroup.com . Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje návštěvník souhlas 
s těmito podmínkami, autorským právem a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.  
 

2. Hlavnímu pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem 

vstupenky bere návštěvník toto právo pořadatele na vědomí.  
 
3. Návštěvník je při nákupu vstupenek povinen respektovat platební podmínky a dodržovat řád pro účastníky akce. 
Tento řád se řídí především pravidly jednotlivých sportovních hal, ve kterých se akce pořádá. 
 
4. Z důvodu uvedeného v § 1837 j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit neboť se v daném 
případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném terminu nebo době.  

 
 
Čl. 2 Reklamační řád 
 
1. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak. 
 

2. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty, nebo odcizeni vstupenky, může být 

vstupenka nahrazena novou, a to na základě žádosti návštěvníka. Posouzení oprávněnosti žádosti je záležitostí 
pořadatele. 
 
3. Dojde-lí ze strany pořadatele k úplnému zrušení akce před jejím začátkem, bude pořadatel vracet vstupné 
návštěvníkům v plné výši. V případě zrušení akce v průběhu jejího konání ( z důvodu nepředvídatelné události – vyšší 
moc, přírodní katastrofa atd ), není pořadatel povinen vracet již zaplacené vstupné.  
 
4. Veškeré reklamace je třeba doručit bez zbytečného odkladu na emailovou adresu : info@bestdancegroup.com   

 
 
Čl. 3 Ochrana osobních údajů 
 
1. Dance Station z.s. a Dance Awards o.s. shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne 
návštěvník ( i potencionální ) při nákupu vstupenky, nebo v rámci dotazníků a průzkumů v rámci pořádání akce. 
Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě návštěvníka, na 
základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Pořadatel akce osobní údaje shromažďuje a uchovává 
prostřednictvím elektronických nosičů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně 
osobních údajů. Pořadatel akce je oprávněn poskytnout v souladu s tímto zákonem o zpracování osobních údajů tyto 
údaje třetí osobě  jako zpracovatele těchto osobních údajů. 
 
2. Pořadatel akce zpracovává osobní údaje tak, že  
a) je sbírá pro pozdější využití, jako je např. odesílání zakoupených vstupenek, zasílání informací o změnách atd.  
 
b) uchovává osobní údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahu se svými  (potenciálními) 
návštěvníky, nebo pro vylepšování svých služeb a produktů  

 
c) je zpracovává pro využití v reklamě, newsletterech a dalších informacích v souladu s požadavky návštěvníka akce  
nebo potenciálního návštěvníka 
 
d) je užívá k uplatňování a provádění zákonných povinností 
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Čl. 4. Pořizování zvukových a obrazových záznamů ( audio – video ) 
 
1. Návštěvníci akce zakoupením vstupenky dávají výhradní souhlas pořadateli akce , aby DS z.s. nebo Dance Awards 
o.s., nebo osoba jimi pověřená, pořizovala fotografické, obrazové a zvukově obrazové nebo zvukové záznamy  týkající 
se návštěvníků a soutěžících tanečníků, včetně projevů osobní povahy na akci a aby takové  materiály užil v 
dokumentačních a propagačních materiálech všemi známými a dostupnými způsoby užití (internet, propagace v  
médiích, tisk, TV atd...).  Tento souhlas se uděluje na neomezenou dobu a na území celého světa. Každý návštěvník i 
tanečník (soutěžící) tímto garantuje a stvrzuje pořadateli akce ESCALATE BEST DANCE GROUP tour, že nevznese žádný 
finanční požadavek za užití tohoto audio a video matriálu ani žádný jiný finanční požadavek za poskytnutí a užití práv 
osobní povahy ( záběr kamer na jeho osobu, projevy osobní povahy atd ).    

 
 
Čl. 5 Další ujednání 
 
1. Návštěvníci akce zakoupením vstupenky stvrzují a souhlasí s tím, že pořadatel akce,  poskytující zázemí a služby v 
pronajatých prostorách akce, neodpovídá za škodu na věcech, způsobenou třetí osobou (ust. § 433  zák. č. 40/1964 Sb 
občanského zákoníku) , které byly fyzickými osobami vneseny do prostorů soutěže   ( většinou sportovních hal, 
tanečních sálů, tělocvičen atd…), ledaže by ke škodě došlo úmyslným zaviněním pořadatele akce,  nebo některým z 
pracovníků pořadatele.  
 
2. Návštěvníci akce nákupem vstupenky stvrzují a souhlasí s tím, že pořadatel soutěže není zodpovědný za jakékoliv 
úrazy, či jiné škody na zdraví, způsobené  technickým stavem pronajatých prostor – sportovních hal, ve kterých se akce 
konají, ani jiným způsobem nezodpovídá za škodu na zdraví v případě drobných úrazů ( výronů kotníků, odřenin, 
povrchových zranění atd.. ) způsobených soutěžní činností při samotných závodech, rozcvičování, i při samotném 
pohybu v místech konání akce. Toto neplatí při úmyslném zavinění pořadatele, nebo pořadatelského teamu, při 
poranění od technického zařízení ve vlastnictví pořadatele, které není stálým majetkem pronajímatele a které mohlo 
působit překážku v běžném pohybu účastníků soutěží. 
 
3. Poskytnutím osobních dat pořadateli akce, resp. nákupem vstupenky, dává návštěvník souhlas se zpracováním 
osobních údajů způsobem, který je popsán vyše. 
 
4. Návštěvník je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely, a to 
písemně na email info@bestdancegroup.com . Pořadatel akce Dance Station z.s. a Dance Awyrds o.s. je v takovém 
případě povinen bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro marketingové účely. Tento nesouhlas se nevztahuje 
na Čl.4 – pořizování zvukových a obrazových záznamů.  
 

 
Čl. 6 Závěrečná ustanovení 
 
1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto podmínek akce neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení 
nedotčena. 
 
2. Pořadatelé si vyhrazují právo tyto podmínky akce a reklamační řád aktualizovat. 
 
3. Zakoupením vstupenky návštěvník akce souhlasí se všeobecnými podmínkami pro návštěvníky akce ESCALATE BEST 
DANCE GROUP, zveřejněnými na webových stránkách www.bestdancegroup.com a dává tím výslovný souhlas 
pořadateli akce ke zpracováním a pořizováním materiálů týkajících se osobní povahy a autorských práv. 
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