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➢ Tréninky probíhají takto: 

 

Mini OD 3 LET  -   STŘEDA + PÁTEK 15:30-16:30  

Děti OD 7 LET -   STŘEDA + PÁTEK 15:00-16:30  

Junioři OD 12 LET –  STŘEDA + PÁTEK 15:00-16:30  

Začínáme od středy 14.9.2022!!!!  

Zájemce se stává členem ZÚ SVČ Krnov až po podání přihlášky a zaplacení zápisného. 

➢ Tanečníci, kteří budou mít zájem, se na jaře zúčastní několika soutěží, na které je z velké části 

finančně přispíváno SVČ Krnov a SRPD při SVČ Krnov (slevy na startovné, tak autobus). 

➢ Dále tanečníci také vystoupí na Vánoční a Závěrečné show SVČ Krnov, ale i taneční školy 

Dance4Life v Opavě, které proběhnou v prosinci a červnu (zde dostávají hodnotné ceny od taneční 

školy). 

 

➢ Členský příspěvek za pololetí Středisku volného času 

(1.pol.od 14. 9. 2022 do 14. 10.2022, 2.pol. do 31. 12. 2022) 

 

 platba SVČ Krnov – klasické zápisné/školné 

platba 650 Kč – kategorie MINI   (1 300 Kč/rok) 

platba 900 Kč – kategorie DĚTI   (1 800 Kč/rok) 

platba 900 Kč – kategorie JUNIOR  (1 800 Kč/rok) 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY LZE HRADIT: 

1. hotově na recepci SVČ Krnov od 09:00 do 20:00 hodin 

2. bezhotovostní platbou na účet SVČ Krnov  - Číslo účtu: 35-7110420227/0100 

Variabilní symbol ve tvaru Kód ZÚ (6 čísel). Tento kód je uveden v informační brožurce i zde na webu 

SVČ Krnov, v obou případech přímo u jednotlivých ZÚ. Do zprávy pro příjemce vepište jméno a 

příjmení dítěte. 

Upozornění! Prosíme o dodržování výše určených pokynů k platbě, jinak nebude platba 

dohledána. 

 

➢ Členský příspěvek za pololetí taneční škole Dance4Life Opava 

 

platba Dance4Life Opava – klubovné  

platba 800 Kč - TŠ Dance4Life Opava  (1 600 Kč/rok) 

http://www.svckrnov.cz/
http://www.dance4l.cz/


 

 

 

- částka zahrnuje členství v Taneční škole Dance4Life (patří mezi nejlepší na disco dance v ČR) 

- a také účast na Dance4Life akcích (vánoční, závěrečná show atd.) 

- částka zahrnuje organizaci, vedení, kvalitní tréninkovou i soutěžní přípravu  

- platbu za pol. (klubovné Dance4Life) lze provést v hotovosti u trenérek, kde dostanete doklad nebo 

na běžný účet, nejpozději však do 30.9.2022 

- Číslo účtu: 277951351/0300 

Zpráva pro příjemce – jméno a příjmení tanečníka + Krnov 

 

➢ Veškeré důležité informace budou dostávat rodiče od TŠ Dance4Life Opava do mailu, prosím čtěte 

pozorně svůj e-mail!!!!!! 

➢ S sebou na trénink: pohodlné tréninkové oblečení, čistou, pevnou obuv (botasky), láhev s pitím a 

stažené vlasy. 

➢ Soutěžní složka by měla mít do konce února ČERNÉ BOTASKY. Možno objednat také taneční 

boty (info, kde je najdete je na našich www v D4L Fashion) 

➢ Na trénink chodit včas, nejlépe 10 min. před zač. výuky 

 

➢ V případě nemoci nebo jakýchkoliv dotazů kontaktujte vaše trenérky (v dopoledních hod. pouze sms) 

Barbora Stoklasová – tel.: 704 316 059, bara.stoklasova1@seznam.cz  

 

➢ Další důležité informace najdete na www.svckrnov.cz nebo na www.dance4l.cz a také sledujte 

náš Facebook TŠ Dance4Life. 

 

Další info na emailu klara.homolova@svckrnov.cz nebo na dance4life.opava@seznam.cz 
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