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PODMÍNKY ČLENSTVÍ A 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
PRO ČLENY 

TANEČNÍ ŠKOLY DANCE4LIFE OPAVA 

 

 

 

ČLÁNEK I 

PODMÍNKY ČLENSTVÍ  
 

TRÉNINKY 

 

1.1 Sraz tanečníků je 15 minut před zahájením tréninku (jak je stanoven dle rozvrhu hodin), aby 

měli tanečníci dostatečný čas k převlečení, učesání a jiné přípravě na trénink. 

 

1.2 Tanečníci se převlékají v šatně k tomu účelu vyhrazené. 

 

1.3 Tanečníci nosí na tréninky odpovídající oblečení a obuv dle pokynů trenéra. Obuv musí být s 

     „nečernící“ podrážkou. Vstup do tanečního sálu nebo tělocvičny ve venkovní obuvi je přísně 

zakázán! 

 

1.4 Tanečníci musí mít na tréninku řádně upravené vlasy – stažené do gumičky, sepnuté 

sponkami, popř., čelenkou tak, aby nepadaly do očí a tanečníkovi nepřekážely při tréninku. 

 

1.5  Každý tanečník si nosí na tréninky dostatečné množství neslazených tekutin dle náročnosti a 

délky tréninku (min. 0,5 – 1,5 l). 

 

1.6  Mobilní telefony musí být během tréninku vypnuty, popř. v tichém režimu. Tanečníkům se 

přísně zakazuje používat mobilní telefony v průběhu tréninku bez souhlasu trenéra! 

 

1.7  Vstup rodičů na trénink není povolen. Výjimka je možná po domluvě s trenérem. 

 

1.8  Každý tanečník by měl mít při vstupu do taneční školy uzavřené individuální úrazové pojištění. 
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ODPOVĚDNOST TRENÉRŮ A TANEČNÍKŮ 

 
1.8  Trenéři zodpovídají za tanečníky pouze v době výuky a za předpokladu, že tanečník je při 

výuce přítomen. 

 

1.9  Trenéři ani vedoucí taneční školy neručí za cenné věci jako šperky, mobilní telefony, hotovost, 

apod., které má tanečník v šatně. Takovéto věci by tanečník neměl na tréninky vůbec nosit, 

v nutných případech by si je měl brát s sebou do tanečního sálu, popř. tělocvičny. 

 

1.10  Tanečník, popř. jeho zákonný zástupce odpovídají za škodu způsobenou tanečníkem v tanečním 

sále nebo v tělocvičně a jsou povinni takto vzniklou škodu uhradit. 

 

 

NEÚČAST NA TRÉNINKU A PŘÍPADY, KDY SE TRÉNINKY 

NEKONAJÍ 

 
1.11  Neúčast na tréninku je nutné vždy omlouvat a to písemně, pokud možno předem (v případě      

nemoci co nejdříve) – sms na D4L tel.775 003 380 nebo e-mailem na dance4l.opava@seznam.cz. 

 

1.12  Tréninky se o svátcích a o všech školních prázdninách automatickynekonají, není-li stanoveno 

jinak. Tanečník nemá nárok na vrácení čl.příspěvku za tyto odpadnuvší tréninky. 

 

1.13  Vedoucí taneční školy má právo zrušit tréninky bez náhrady z těchto důvodů: 

a) technické důvody (opravy, stavební úpravy, nečekané havárie, apod.), 

b) onemocnění nebo vážné pracovní důvody trenéra dané skupiny, 

c) období např. chřipkové epidemie, 

d) velmi nízký počet přítomných na tréninku (posoudí trenér v konkrétním případě). 

Taneční škola o této informaci dle výše uvedených bodů a) – d) neprodleně uvědomí 

tanečníky nebo jejich rodiče. 

 

1.14  Aktuální informace ohledně tréninků jsou tanečníci, popř. jejich zákonní zástupci povinni 

sledovat na svých e-mailech. Email je hlavním prostředkem sdělení informací taneční školou 

rodičům. Informace, které vyžadují spěšné přijetí, zasílá vedení taneční školy nebo pověřená 

osoba formou sms-zprávy. 

 

1.15  Pro tanečníky, jež se účastní soutěží, platí kromě výše uvedeného i speciální podmínky – viz. 

            Speciální podmínky členství platné pro soutěžící členy (článek II.) 
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ČLÁNEK II. 

 SPECIÁLNÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ PLATNÉ PRO 

SOUTĚŽÍCÍ ČLENY 
 

2.1  Každý tanečník musí mít černou taneční obuv podle pokynů trenéra. V případě, že 

choreografie vyžaduje jinou obuv, je tanečník povinen si ji dle pokynů trenéra obstarat. 

 

2.2  Tanečník je povinen docházet řádně na tréninky dle rozvrhu hodin, vč. mimořádných tréninků a 

musí splnit podmínku docházky min. 70%. V případě, že tanečník tuto hranici splňovat 

nebude, nemusí být zařazen do soutěžní formace. Omluvou, především na mimořádných 

trénincích, je pouze nemoc nebo závažné rodinné důvody. 

 

2.3  Každý tanečník musí mít vyplněný a lékařem potvrzený formulář zdravotní způsobilosti, 

který je nutné odevzdat do konce října 2022. Od loňského roku mají lékaři svůj vlastní formulář, 

který má platnost 2 roky. V opačném případě použijte a nechte potvrdit náš formulář, který je ke 

stažení na www.dance4l.cz. 

 

2.4  Každý tanečník, který tak v předchozích letech neučinil, musí do konce září 2022 odevzdat 

kopii průkazu pojištěnce (týká se soutěžních složek) 

 

2.5  Tanečníci soutěžních jednotek se v zimě roku 2023 povinně účastní mimořádných víkendových 

tréninků, které probíhají max. 2x do měsíce, v průběhu ledna-března a slouží jako příprava 

choreografií na následující soutěžní sezónu. 

 

2.6  Tanečníci soutěžních jednotek jsou povinni se účastnit všech soutěží, kterých se bude daná 

soutěžní choreografie účastnit. Omluvou je pouze nemoc a závažné rodinné důvody – vždy však po 

konzultaci s vedením taneční školy. 

 

2.7  Aby byl tanečník zařazen do soutěžní choreografie, musí umět veškeré taneční vazby, které 

jsou po něm vyžadovány a jeho taneční dovednosti musí odpovídat nárokům na zařazení do 

taneční formace (stanoví trenér dané choreografie). 

 

2.8  V případě nepřítomnosti na některém z mimořádných tréninků je tanečník povinen zajistit si 

individuální výuku s trenérem, která je zpoplatněna částkou 300 Kč/hodina. V případě, že tanečník 

nebude umět vše, co je po něm vyžadováno, nemusí být do soutěžní formace zařazen 
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ČLÁNEK III.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY  
 

 

3.1 CENA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKů: 
Členské příspěvky při nástupu na začátku školního roku 2022/2023 nebo v pololetí (v září 2022 nebo únoru 

2023): 

 Pololetí 

BABY 2200,- 

MINI 3500,- 

DĚTI 1 4000,- 

JUNIOŘI 1 4200,- 

JUNIOŘI 2 3700,- 

Nesoutěžní kurz 2x 

týdně  

3000,- 

Nesoutěžní kurz 1x 

týdně 

2200,- 

Street děti, junioři 2500,- 

RODIČE 2600,- 

ZŠ Mařádkova 1500,- 

Contemporary 2600,- 

Contemporary navíc 

juni 1 a 2  

500,- 

GYM děti 1, juni 1 a 2 500,- 

   

 

3.2  TERMÍNY PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKů: 
 

Členské příspěvky se platí pololetně (první úhrada čl.příspěvků je nutná do následujících termínů:   

POZOR! U nových členů platí výjimka – čl.příspěvky se platí ihned po první zkušební hodině, která je 

zdarma (viz. bod 3.5) 

 

Platba  
1. pololetí do 30. září 2022 

2. pololetí do 31. ledna 2023 
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3.3  ZPŮSOB PLATBY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKů: 

 
Členské příspěvky se platí POUZE bezhotovostním převodem na účet taneční školy - č.ú.  

277951351/0300. 

 

Variabilním symbolem platby je prvních 6 číslic z rodného čísla tanečníka (bez lomítka). 

Do zprávy pro příjemce je nutné napsat jméno tanečníka a účel platby (např. Jana Nováková – 

1. pololeti). 

 

V případě, že platba bude neidentifikovatelná (nebude uveden ani VS ani zpráva pro příjemce), 

platba bude tanečníkovi vrácena zpět na účet, ze kterého přišla a členský příspěvek se bude považovat 

nadále 

za nezaplacený se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

 

Doklad o provedené platbě se nevyžaduje. Výjimkou je nástup nového člena nebo výzva 

vedoucího taneční školy v případě výskytu nesrovnalostí s platbou. 

 

 

 

3.4 SLEVY:  
• sourozenci: první platí celou částku školného (vždy ta vyšší), druhý 70% z ceny členských 

příspěvků, 

• individuální slevy či splátky po domluvě s vedením taneční školy v ojedinělých případech. 

 

 

 

3.5 NOVÍ ČLENOVÉ:  

 
Noví členové mají vždy 1 trénink na zkoušku, poté musí závazně vyplnit přihlášku, zaplatit čl.přísp. 

V případě, že tanečník po 1 zkušebním tréninku nedoručí přihlášku a potvrzení o zaplacení čl.příspěvků, 

bude jeho místo nabídnuto ostatním zájemcům, kteří budou v pořadí.  

 

Pokud začne nový člen trénovat od začátku školního roku (na základě zápisu), čl.příspěvek musí 

zaplatit ve stejné výši jako ostatní členové.  

 

Pokud začne nový člen trénovat v průběhu roku, částka čl.příspěvku se poměrně snižuje podle měsíce 

nástupu dle tabulky v bodě 3.1 tohoto článku. V tomto případě je čl.přísp. nutné zaplatit do 3 dnů ode 

dne podepsání přihlášky a v tomto termínu donést potvrzení o provedené platbě. 
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3.6 NEDODRŽENÍ PLATEBNÍCH PODMÍNEK: 

 
V případě nedodržení platebních podmínek (nezaplacený členský příspěvek včas nebo v požadované 

výši) nebude tanečník do zaplacení vpuštěn na trénink a bude (resp. jeho zákonný zástupce) vyzván 

k úhradě nezaplacené částky v náhradním termínu stanoveném vedení taneční školy.  

 

V případě, že tanečník, resp. jeho zákonný zástupce neuhradí čl.příspěvek ani v náhradním termínu 

stanoveného dle předchozího odstavce, může být tanečník z taneční školy vyloučen a taneční škola má 

právo požadovat úhradu čl.příspěvku spolu se smluvní pokutou, která činí 10% z neuhrazené částky.  

 

V případě, že tanečník, resp. jeho zákonný zástupce neuhradí dlužnou částku ani po výzvě k zaplacení 

dle předchozích odstavců, vyhrazuje si taneční škola právo vymáhat částku čl.příspěvku soudně. 

 

Ustanovení předchozích odstavců se užijí přiměřeně i na jiné případy pohledávek taneční školy za 

tanečníkem (např. dlužné částky za kostýmy, soustředění, cestovné, startovné, apod.). 

 

3.7 VRÁCENÍ ČL.PŘÍSP.:  

 
Čl.příspěvel (resp. jeho část) se vrací pouze v případě dlouhodobé nemoci nebo úrazu na základě 

potvrzení lékaře. V takovém případě se tanečníkovi, popř. jeho zákonnému zástupci vrací 50% ze 

zůstatku čl.přísp.. 

Např. Tanečník utrpí na začátku měsíce března úraz, který mu znemožní trénovat až do konce taneční 

sezóny. Zůstatek členského přípěvku je v tomto případě 1760 Kč, tanečníkovi bude tedy vráceno 880 Kč.  

 

3.8 Veškeré doklady o zaplacení poskytuje taneční škola na vyžádání. 

 

3.9 Ostatní platby 

Veškeré ostatní platby – startovné, individuální tréninky, autobus, taneční oblečení, atd. lze platit 

v hotovosti na recepci v Olymp Innu nebo na účet, jak bude určeno 

Storno na letní taneční soustředění se vrací pouze z vážných zdravotních důvodů a to po předložení 

lékařské zprávy 

 

 

3.10 Pro soutěžní jednotky platí kromě výše uvedeného i speciální platební podmínky – viz. speciální 

platební podmínky pro soutěžní jednotky (článek IV.) 
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ČLÁNEK IV. 

SPECIÁLNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO  

SOUTĚŽÍCÍ ČLENY 
 

 

4.1 Tanečník je povinen si na své náklady nechat ušít kostým k dané soutěžní formaci disco dance. Cena 

kostýmu se dle choreografie a náročnosti pohybuje okolo 2500 - 3800 Kč (pro začínající se odkupují 

starší kostýmy za mnohem nižší cenu). Zálohu na kostým pro choreografie disco dance ve výši 1500 - 

2000 Kč je nutné uhradit v termínu stanoveném taneční školou a tato částka je NEVRATNÁ. 

Doplatek se platí při převzetí kostýmu, bez doplacení kostýmu nebude tanečníkovi kostým vydán. 

Platba za kostým se provádí buď v hotovosti na recepci v Olymp Innu nebo  převodem na účet 

taneční školy (s uvedením var. symbolu a jména a účelu platby do poznámky).  

 

4.2 Každý tanečník je povinen zaplatit startovné za každou soutěž, které se daná formace účastní. Výše 

startovného je 150 – 300 Kč/disciplína. Startovné se platí pouze hotově a nejpozději však dva týdny 

před danou soutěží. Platby startovného na účet nebudou přijímány!  

V taneční organizaci CDO (czech dance organization) je potřeba zaplatit licenci, která je platná 1 rok a 

stojí 300,- (ligoví tanečníci ji platí v září, ostatní v průběhu ledna-března). 

 

4.3 Doprava na soutěže je společná prostřednictvím objednaného autobusu a tento způsob dopravy je 

povinný pro všechny tanečníky z Juniorů 1,2 a Hlavních.  

V případě, že si rodiče budou chtít odvézt své dítě na soutěž vlastním autem (nebo jiným způsobem), 

jsou povinni zaplatit částku odpovídající ceně za dopravu společným autobusem, pokud nebude místo 

obsazeno náhradníkem.  

Doprava se platí hotově na recepci v Olymp Innu a to v termínu stanoveném vedením školy. 

Mini a děti mají dopravu vlastní, ale v případě volných míst a zájmu mohou využít autobus. 

 

4.4 Mimořádné tréninky (víkendové) pro soutěžní složky jsou povinné a jsou zpoplatněny částkou  

150 Kč/2hod, 200 Kč/3hod a 250Kč/4hod (malé skupiny 100/1hod, 130,-/1,5hod, 150,-/2hod, 200,-

/3hod) 

 

4.5 Individuální tréninky s trenéry jsou zpoplatněny částkou 300,-/hod (v případě většího počtu 

tanečníků nebo dueta je částka rozpočítána na počet osob) a platí se na recepci v Olymp Innu nebo 

přímo svému trenérovi. 

 


