
Platební podmínky TK XANADA 

Platební podmínky jsou závazné jak pro účastníky akcí/workshopů/kurzů, tak pro 
všechny jejich spolupořadatele. 

 

Kurzovné a cena akce/workshopů/kurzu (dále kurzovné a akce) 
Kurzovné je poplatek za absolvování taneční, prožitkové nebo vzdělávací akce. Kurzovné 
prosím zaplaťte platbou předem a to převodem na účet. 
Příslušnou platbu proveďte, až po potvrzení vaší registrace. Nejpozději tak, aby bylo 
kurzovné připsáno na bankovní účet pořadatele TK Xanada Pardubice dle platného ceníku 
akce. 
V případě, že chcete vystavit fakturu na organizaci nebo zaměstnavatele, vyplňte do 
registračního emailu příslušné fakturační údaje.  

Při úhradě předem bankovním převodem na účet uveďte: 

• Číslo účtu: 249333417/0300 TK XANADA Československá obchodní banka, a.s. 
Poštovní spořitelna Pardubice 

• Variabilní symbol: datum akce (př. uveďte 01012014 při datumu akce 1.1.2014) 
• Poznámka u platby: jméno a příjmení účastníka akce/workshopu nebo jméno 

obchodní společnosti 
UPOZORNĚNÍ: Ve chvíli uhrazení částky na bankovní účet TK XANADA se další 
podmínky řídí Storno podmínkami (viz. níže). 

Slevy: 
Snížená cena pro členy Xanada (sleva 20 %): 
V případě, že je u akce uvedena cena pro členy Xanada a máte o tuto sníženou cenu zájem, 
uveďte tuto skutečnost do poznámky při registraci. 
Podmínka této 20 % slevy je pouze na platnou registraci.  

Snížená cena pro členy partnerské organizace (sleva 20 %): 
V případě, že je u akce uvedena cena i pro členy partnerské organizace, je u ceny vždy 
uvedeno konkrétní jméno partnerské organizace. Jste-li jejím členem a máte-li o tuto sníženou 
cenu zájem, uveďte tuto skutečnost do poznámky hned při registraci.  
Podmínka této 20 % slevy je pouze na platnou registraci u partnerské organizace. 

Storno podmínky pro kurzovné: 
V případě, že účastník uhradí kurzovné předem převodem na účet a registraci zruší má 
pořadatel nárok na uhrazení storno poplatku podle níže uvedených kriterií: 

• zrušení registrace do 5 pracovních dní (včetně) před zahájením kurzu – storno 
poplatek 100 Kč včetně DPH 

• zrušení registrace do 2 pracovních dní (včetně) před zahájením kurzu – storno 
poplatek ve výši 50% kurzovného včetně DPH 

• zrušení registrace do 1 dne předem (včetně), nebo neúčast na kurzu – storno poplatek 
ve výši 100% kurzovného včetně DPH 
 
V případě, že pořadateli vznikne nárok na uhrazení storno poplatku, bude účastníkovi 
vráceno uhrazené kurzovné snížené o výši storno poplatku na bankovní účet, ze 
kterého bylo kurzovné uhrazeno. 

Platební podmínky platné od 1. 2. 2014 


