Podmínky členství v taneční škole Dance4Life
-

první vyučovací hodinu má účastník zdarma
rodiče nemají povolený vstup do výuky
sraz tanečníků je vždy 10 minut před zahájením vyučovací hodiny
vedoucí taneční školy neručí za jakékoliv cenné věci, peněžní částky, mobilní tel., atd. (vše brát s sebou do
sálu!!!)
účastník-člen taneční školy je povinen nosit odpovídající oblečení a obuv do tělocvičny
další povinností tanečníka je mít upravené-stažené vlasy a mít s sebou láhev s pitím
v průběhu školních prázdnin- podzimních, vánočních, jarních, pololetních, velikonočních a jiných státních svátků
tréninkové hodiny odpadají, pokud není předem ohlášena změna
každý tanečník se může účastnit po zaplacení licenčních podmínek všech soutěží, kterých se taneční škola
Dance4Life účastní nebo je pořádá
mít uzavřené individuální úrazové pojištění
s veškerými dotazy ohledně organizace TŠ (přihlášky, platby, …) a omluv tanečníků se obracejte na recepci
v Olymp Innu, na paní Kamilu Štěpanovskou, tel.: 775003380, e-mail: dance4life.opava@seznam.cz
úřední hodiny PO-ČT 17:00 – 20:00 a hodiny na tel.. PO-ČT 15:00 – 20:00
pro pobočku v Ostravě na Moniku Kandrovou, tel. 732682298, e-mail: dance4life.ostrava@seznam.cz
na vedoucí TŠ Danielu Riesovou pouze ve velmi důležitých případech!!!

Platební podmínky v taneční škole Dance4Life:
-

při odevzdání podepsané přihlášky souhlasíte s veškerými podmínkami členství TŠ, přihláška však nabývá
platnosti až po úhradě školného
do 30.09.2017 je povinností tanečníka zaplatit členský příspěvek za 1.pol. a odevzdat řádně vyplněnou přihlášku
(druhé pololetí do 31.1.2018)
platby mohou probíhat hotově (pouze na recepci v Olym Innu Po-Čt 17:00-20:00) nebo převodním příkazem
(jako var.symbol rodné číslo tanečníka a do poznámky uvést jméno a příjmení tanečníka, č.ú. 277951351/0300)
o vrácení školného je možno požádat pouze v případě závažného dlouhodobého onemocnění, vždy však po
předložení lékařské zprávy, stornovací poplatek se vrací ze zůstatku školného
záloha na taneční kostým je po zaplacení nevratná
veškeré ostatní platby – startovné, individuální tréninky, autobus, tepláková souprava, kostýmy, atd. lze
platit pouze v hotovosti na recepci v Olymp Innu
v případě zapsání se na přihlašovací formulář (autobus, soutěž,…), je povinnost uhradit celou danou částku i
v případě nemoci, odhlášení z dané akce, atd.
storno na letní taneční soustředění se vrací pouze z vážných zdravotních důvodů a to po předložení lékařské
zprávy
při nedodržení těchto platebních podmínek, může být tanečník vyřazen

Podmínky soutěžních složek TŠ Dance4Life:
1. Navštěvovat všechny tréninkové hodiny včetně mimořádných. Omluva je nutná, ale pouze formou SMS na
tel. 775003380 nebo e-mailem – dance4life.opava@seznam.cz).
2. Účastnit se všech soutěží formací v rámci regionu až po celostátní (cena kostýmu na formaci 1800,-Kč 3300,- Kč, licence CDO na rok je 300,- Kč, startovné je 100,-Kč za 1 formaci a jízdné dle místa konání).
3. Ostatní soutěže nejsou závislé na licenci a cena startovného je od 80,-Kč do 200,-Kč, cena jízdného dle místa
konání.
4. Účast na soutěžích sól, duet a malých skupin je individuální. Malé skupiny dle rozhodnutí trenéra, sóla a dueta
nejsou povinné. Na každou soutěž a je nutné se předem nahlásit a to vždy 2 týdny před danou soutěží na
recepci v Olymp Innu.
Startovné 100,-/disciplína je nutné zaplatit vždy do čtvrtku týden před danou soutěží.
5. Tanečník se může ligových soutěží zúčastnit pouze v případě, že má splněné členské podmínky k TŠ
Dance4Life – školné za 1. pol. a licence CDO!!!
Při nedodržení těchto podmínek bude dítě vyloučeno ze soutěžní složky výkonnostní třídy A!!!
6. Souborové oblečení – vypadá efektně, ale není povinné (celou D4L kolekci najdete v D4L fashion)
7. Černá obuv – pro soutěžní složky povinná (nejlepší jsou přímo taneční boty, viz.D4L fashion)
8. Donést vyplněné potvrzení od lékaře (viz formulář zdravotní způsobilosti) – nejpozději však do
31.10.2017!!!

