
 

            Základní taneční kurzy ÚNOR – DUBEN 2022 

 

  

 

   Taneční kurzy vede Ilona Berková Niedermeierová za pomoci 

asistentů z tanečního klubu ATAK Žatec v KD Moskva v Žatci. 

 Kurzovné – 3.300,-Kč (v ceně 1 společná fotografie), vstupné na 

prodloužené i na Věneček je pro kurzisty zahrnuto v ceně kurzu. 

Kurzovné prosím zašlete před první lekcí – do 18.2.2022, na účet 

222385321/0600. 

 V případě malého počtu zájemců bude tento kurz z finančních 

důvodů připojen k podzimnímu kurzu, který začne v září tohoto roku. 

 Kurz se skládá z 10 vyučovacích lekcí, 2 prodloužených a 1 Věnečku. 

Kurzisté jsou povinni mít společenské oblečení, chlapci také bílé 

rukavičky (tmavý oblek není podmínkou). Obě prodloužené a 

Věneček bude doprovázet živá hudba.  

 

Zahájení – v pátek 18.2.2022 v 18.00 hodin v KD Moskva Žatec. 

Bližší informace a přihlášky: www.moskvazatec.cz, 

jarka.jiras@seznam.cz, FB – Základní taneční kurzy Žatec 

Tel.: 606883842 

 

 

 

 

http://www.moskvazatec.cz/
mailto:jarka.jiras@seznam.cz


 

PŘIHLÁŠKA na taneční kurzy 2022 

 

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………. 

Bydliště…………………………………………………………………………………………. 

Škola ………………………………………………………………………………………………. 

E mail a telefon……………………………………………………………………………….. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů : 

Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaných 

Základních tanečních kurzů. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a 

organizaci tanečních kurzů nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále 

vyžadovat oprávněné instituce , kterým jsme povinni je poskytnout. Souhlas je 

udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.  

Svým podpisem dovolujete organizátorům, jakožto správcům osobních údajů, 

svůj souhlas s tím, aby zpracovávali osobní údaje uvedené v přihlášce. 

Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní 

přípravu a za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných 

organizátorem 

 

Datum a podpis zákonného zástupce…………………………………………………… 

 

 

 

 


