PODMÍNKY ČLENSTVÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
PRO ČLENY TANEČNÍHO STUDIA DANCEPOINT
ČLÁNEK I.
Termíny a časy jednotlivých lekcí se řídí rozvrhem vyhlášeným před začátkem tanečního kurzu/
workshopu. Aktuální informace jsou upřesňovány jednotlivými trenéry a na internetových stránkách
www.dancepoint.cz. Člen je povinen tyto aktuální informace průběžně sledovat a s případnými
změnami se včas seznámit. Aktuální informace ohledně tréninků jsou tanečníci, popř. jejich
zákonní zástupci povinni sledovat na svých e-mailech. Email je hlavním prostředkem sdělení
informací tanečního studia. Informace, které vyžadují spěšné přijetí, zasílá vedení tanečního studia
nebo pověřená osoba formou sms zprávy.Taneční studio může změnit místo konání kurzu nebo
workshopu, osobu trenéra daného kurzu/workshopu či program kurzu/workshopu (za předpokladu
zachování alespoň základních parametrů kurzu a původního počtu hodin) i termín celého kurzu. V
případě, že se člen nemůže zúčastnit kurzu v náhradním stanoveném termínu, má nárok na
vrácení zaplacené ceny kurzu (či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li ke změně až po zahájení
kurzu).
V případě onemocnění či jiné absence trenéra může taneční studio nahradit lektora jiným lektorem
se stejnou či obdobnou kvalifikací. V případě, že se před zahájením určité lekce kurzu/workshopu
nepodaří zajistit jiného trenéra, má účastník právo na vrácení poměrné části ceny kurzu/
workshopu (tj. ceny dané lekce) či náhradu.
Není-li uvedeno jinak, lekce neprobíhají v termínech státních svátků a školních prázdnin pro
okres Frýdek-Místek.
Sraz tanečníků je 10 minut před zahájením tréninku (jak je stanoven dle rozvrhu hodin), aby měli
tanečníci dostatečný čas k převlečení, učesání a jiné přípravě na trénink. Tanečníci se převlékají v
šatně k tomu účelu vyhrazené. Do šatny se vstupuje přes taneční sál, proto je nutné odložit
venkovní obuv již v předsálí na místě tomu určeném. Prostory šatny slouží pouze k odkládání
oděvů po dobu konání lekce. Šatna v žádném případě neslouží k odkládání cenností. Veškeré
cennosti si prosím berte s sebou do sálu. Dovolujeme si vás upozornit, že za odložené věci
neručíme. Tanečníci nosí na tréninky odpovídající oblečení a obuv dle pokynů trenéra. Obuv musí
být s „nečernící“ podrážkou. Vstup do tanečního sálu ve venkovní obuvi je přísně zakázán. V
tanečním sále je přísně zakázáno konzumovat jídlo.
Každý tanečník si nosí na tréninky dostatečné množství neslazených tekutin dle náročnosti a
délky tréninku.
Mobilní telefony musí být během tréninku vypnuty, popř. v tichém režimu. Tanečníkům se přísně
zakazuje používat mobilní telefony v průběhu tréninku bez souhlasu trenéra.
Vstup rodičů na trénink není povolen. Výjimka je možná po domluvě s trenérem. Rodiče mají
možnost průběh tréninku sledovat přes prosklené vstupní dveře z předsálí.
Každý tanečník by měl mít při vstupu do taneční školy uzavřené individuální úrazové pojištění.
Tanečník, popř. jeho zákonný zástupce odpovídají za škodu způsobenou tanečníkem v tanečním
sále a jsou povinni takto vzniklou škodu uhradit.
Neúčast na tréninku je nutné vždy omlouvat, pokud možno předem (v případě nemoci co nejdříve)
– sms tel.776 096 091 nebo e-mailem info@dancepoint.cz či v případě dohody přímo trenérovi.
Pro tanečníky, jež se účastní soutěží, platí kromě výše uvedeného i speciální podmínky – viz.
Speciální podmínky členství platné pro soutěžící členy (článek II.)

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ PLATNÉ PRO SOUTĚŽÍCÍ ČLENY
ČLÁNEK II.
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.
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. Tanečníci soutěžních jednotek se v zimě roku 2019
povinně účastní mimořádných víkendových tréninků, které probíhají max. 2x do měsíce v průběhu
ledna-března a slouží jako příprava choreografií na následující soutěžní sezónu. O mimořádných
trénincích jsou členové s předstihem informováni. 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).
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 tanečního studia.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
ČLÁNEK III.
Členské příspěvky se hradí při nástupu na začátku školního roku 2018/2019 popř. v jeho průběhu
podle dne vzniku členství. Členské příspěvky se platí čtvrtletně. Výše jednotlivých členských
příspěvků naleznete na http://www.dancepoint.cz/kurzy/.
Úhrada členských příspěvků je nutná do 7-mi dní od zaslání online přihlášky.
Členské příspěvky se platí buď v hotovosti na recepci studia (Růžový pahorek 549, Frýdek-Místek)
nebo bezhotovostním převodem na účet tanečního studia - č.ú. 240269834/0300 (ČSOB).
Variabilním symbolem platby je rodné číslo tanečníka (první šestičíslí). Do zprávy pro příjemce je
nutné napsat jméno tanečníka a jméno kurzu. Doklad o provedené platbě se nevyžaduje.
Výjimkou je nástup nového člena nebo výzva vedoucího taneční studia v případě výskytu
nesrovnalostí s platbou. Konkrétní údaje pro váš kurz naleznete v úvodním emailu. Pokud vám
úvodní email nedošel, kontaktujte nás na adrese info@dancepoint.cz s dnem a časem
přihlášeného kurzu. Cenu kurzovného naleznete v úvodním emailu nebo na http://
www.dancepoint.cz/kurzy/
Členské slevy - sourozenci: první platí celou částku školného (vždy ta vyšší), druhý (mladší) 50% z
ceny členských příspěvků. 10% sleva na druhý kurz (neplatí na gymnastiku pro tanečníky - ta je již
pro členy za zvýhodněnou cenu). Individuální slevy po domluvě s vedením taneční školy v
ojedinělých případech.
Noví členové mají vždy jeden trénink na zkoušku, poté musí závazně vyplnit přihlášku, zaplatit
čtvrtletní členský příspěvek nebo oznámit vedení tanečního studia že tanečník docházet nebude.
V případě, že tanečník po 2 zkušebních trénincích nedoručí přihlášku, bude jeho místo nabídnuto
ostatním zájemcům, kteří budou v pořadí. Pokud začne nový člen trénovat v průběhu roku, částka
členského příspěvku se poměrně snižuje podle počtu zbývajících lekcí na dané čtvrtletí. V tomto
případě je čl.přísp. nutné zaplatit do 3 dnů ode dne podepsání přihlášky.
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
0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. 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 tanečního studia za tanečníkem (např. dlužné částky
za kostýmy, soustředění, cestovné, startovné, apod.).
Členský příspěvek (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
70% ze zůstatku členského příspěvku.
Veškeré doklady o zaplacení poskytuje taneční škola na vyžádání.
Veškeré ostatní platby – startovné, individuální tréninky, autobus, taneční oblečení, atd. lze platit
pouze v hotovosti na recepci studia Růžový pahorek č.p 549 ve Frýdku-Místku v předem
oznámených termínech.
SPECIÁLNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO
SOUTĚŽÍCÍ ČLENY
ČLÁNEK IV.
Tanečník je povinen si na své náklady nechat ušít kostým k dané soutěžní formaci. Cena kostýmu
se dle choreografie a náročnosti pohybuje okolo 1500 - 2500 Kč. Zálohu na kostým pro
choreografie ve výši 1000 - 1500 Kč je nutné uhradit v termínu stanoveném tanečním studiem 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 studia nebo
převodem na účet tanečního studia (s uvedením var. symbolu a jména a účelu platby do
poznámky).
Každý tanečník je povinen zaplatit startovné za každou soutěž, které se daná formace účastní.
Výše startovného je 100 - 200 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 Kč (ligoví tanečníci ji platí v září, ostatní v průběhu ledna-března).
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 studia a to v termínu stanoveném vedením
studia. Mini a děti mají dopravu vlastní, ale v případě volných míst a zájmu mohou využít autobus.
Mimořádné tréninky (víkendové) pro soutěžní složky jsou povinné a jsou zpoplatněny částkou 50
Kč/1hod (formace, malé formace), 100 Kč/1hod (duo)

