FINANČNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD TANEČNÍ ŠKOLY The F.A.C.T., z.s.
1/ Přihlášení do taneční školy The F.A.C.T. v písemné formě (přihláška). Odhlášení z taneční
školy provádí zákonný zástupce osobně, e - mailem nebo telefonicky.
2/ CENY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Baby děti (4 - 6 let) 2x 1hod./týdně 2 600 Kč pololetí (65 Kč/h)
MINI děti (6 - 8 let) 2x1hod./týdně 2 600 Kč pololetí (65 Kč/h)
Děti C začátečníci (8 - 11let) 2x1,5 hod./týdně 3 000 Kč pololetí (50 Kč/h)
Děti B mírně pokročilý (8 -11let) 2x1,5 hod./týdně 3 000 Kč pololetí (50 Kč/h)
Děti A pokročilý (8 - 11 let) 2x2hod./týdně 4 000 Kč pololetí (50 Kč/h)
JHVK B mírně pokročilý (12 -17let) 2x2hod./týdně 4 000 Kč pololetí (50 Kč/h)
JHVK A pokročilý (12 -17let) 2x2hod./týdně 4 000 Kč pololetí (50 Kč/h)
TEAM Rodičů (25let a výš) 2x 1hod./týdně 2 000Kč pololetí (50Kč/h)
3/ V případě, že člen má zájem docházet na lekce 1xtýdně, činí částka 70% z ceny členských
příspěvků stanovených pro lekce 2x týdně.
4/ Zkušební lekce jsou možné v rozmezí 4 lekcí za poplatek 100Kč/ lekce.
5/ Pokud máte v taneční skupině přímého sourozence: sourozenecká sleva - 600Kč.
6/ Členovi nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku při překážkách vzniklých z jeho
strany, které mu brání v řádné docházce. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody podložené
lékařskou zprávou, kdy na základě písemné žádosti vracíme 50% poměrné částky za
nevyužité lekce. Minimální doba nepřítomnosti jsou 2 měsíce.
7/ Členové, kteří nemají prokazatelně zaplacené členské příspěvky, mají pozastaven vstup
do tanečního sálu až do vyrovnání dluhu.
8/ Hotovostní platby jsou možné v taneční škole na recepci.
9/ Bezhotovostní platby se provádí na účet: 2500533531/2010, do zprávy pro příjemce jméno
+ přijmení + složka účastníka kurzu.
10/ Z bezpečnostních důvodů nemají lektoři kurzu povoleno přijímat platby v hotovosti na
hodinách v průběhu roku za kurzovné, soustředění, workshopy, startovné a cestovné na
soutěže. Veškeré platby přes účet nebo na recepci.
11/ Členské příspěvky lze hradit pouze pololetně nikoli měsíčně. Úhrada členských
příspěvků za 1. pololetí je nejpozději do 22.9. 2020. Za 2. pololetí nejpozději do 31.1. 2021.
1.pololetí září - leden
2.pololetí únor - červen
12/ Pozdější platby jsou povoleny pouze po osobní konzultaci s vedoucími spolku (Julie
Dinhová +420 605 291 951, Lada Gajdicová +420 602 283 920), které rozhodnou, zda
pozdější platbu budou akceptovat.
13/ Docházka do kurzů je zájmem jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z
kurzovného odečítány. Dále si lektor vyhrazuje právo při nepravidelné docházce, tanečníka
nepustit na vystoupení a soutěže. To samé plátí při neúčasti na důležitých trénincích před
vystoupením a soutěžemi. Samozřejmě je možné se s lektorem domluvit při nemocích apod.

14/ Rozřazení a postup do vyšší složky na novou sezónu zajišťuje vedení a lektoři THE
F.A.C.T. Podmínky posunu: výrazné zlepšení, pravidelná účast na trénincích a celkový
přístup (účast na zimních a letních soustředěních a účast na workshopech).
15/ Cena kostýmů k tanečním formacím (choreografie) je stanovena během prvního pololetí,
kostým tanečníkům zůstává.
16/ Startovné na soutěže si hradí účastník sám.
17/ Doprava na soutěže a soustředění:
• odvoz na všechny soutěže si hradí každý účastník sám
• na vybrané soutěže a soustředění zajišťuje taneční škola autobusovou přepravu, cena je
pak stanovena podle místa konání konkrétní akce a hradí se zvlášť
18/ Tréninky navíc jsou zdarma v rozmezí 3x 90 min na pololetí, další tréninky navíc za
poplatek 50 Kč/h.
19/ Výuka kurzů se řídí uvedeným rozvrhem, který je k nahlédnutí na stránkách taneční
školy.
20/ Jednotlivé lekce začínají 7.9.2020.
21/ Všechny kurzy končí v pátek 18.6. 2021. Následující týden, ale ještě probíhají promo
akce a závěrečná vystoupení, pokud nebude stanoveno jinak.
22/ Podmínky pro workshopy konané The F.A.C.T.:
• registrace je závazná
• zrušení registrace týden před konáním workshopu je storno ZDARMA
• poté storno polovina z částky nebo musí účastník za sebe najít náhradníka, který zaplatí
plnou částku
23/ Výuka může být omezena bez nároku na náhradu v následujících případech:
• překážky na straně pronajímatele prostor - např. havárie vody
• mimořádné školní prázdniny
• z důvodu nepředvídatelných situací (politická situace, zásah vyšší moci, stávky atd.)
24/ Výuka může být omezena - bude nahrazeno v náhradním termínu
• akutní nemoc lektora kurzu a nemožnost zajistit náhradu
25/ V případě prokazatelného porušení kázně či níže uvedených bodů může být člen z
hodiny vykázán bez náhrady (u mladších 15-ti let je o tomto okamžitě formou sms
vyrozuměn rodič), v opakovaných či závažných případech je vedení oprávněno vyloučit
člena bez náhrady:
• požívání alkoholických či jiných omamných látek
• kouření a vandalství v prostorech výuky
• opakované pozdní příchody
• nerespektování pokynů lektora kurzu či jiné pověřené osoby
26/ Za děti mladší 15-ti let neseme odpovědnost v průběhu výuky, nikoli prěd a po ukončení
tréninku.
27/ Taneční škola The F.A.C.T. nenese zodpovědnost za cennosti ponechané v šatnách.
28/ Všechny důležité informace spojené s organizací taneční sezóny budou uváděny s
dostatečným předstihem na stránkách taneční školy www.thefact.cz nebo na facebooku
taneční školy. Členové jsou povinni jednotlivé informace a změny sledovat sami, v případě
nejasností mohou kontaktovat vedení popř. lektora daného kurzu.
SCHVÁLENO VÝKONNÝM VÝBOREM TANEČNÍ ŠKOLY The F.A.C.T., z.s., dne 1.7. 2020 a
nabývá účinnosti od 1.9. 2020.

