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TANEČNÍ DANCE STUDIO OSTRAVA
Provozní řád
Pohybové a taneční kurzy jsou organizačně přizpůsobeny pro děti od 4) let věku dítěte a
probíhají v tanečních sálech SVČ Martinů, ev. jiných tanečních prostorách v O.-Porubě.
Kurz trvá vždy 10 měsíců, tj. od září do června.
Všechny kurzy jsou provozovány pod vedením zkušených a proškolených lektorů a
trenérů.
Doporučujeme seznámit Vašeho dětského lékaře, že dítě bude cvičit a tančit.
Nové děti jsou zpravidla v kurzech rozděleny podle věku (předškolní věk, mladší školní
věk, starší školní věk, juniorský věk apod).
Kursovné se platí půlročně - v září na období říjen-únor, v únoru pak na období březenčerven, a to v předem určených úředních dnech (prosíme nezatěžujte lektory mimo
úřední dny, kdy je k Vám k dispozici osoba v kanceláři), seznam ÚH dostáváte jako
zvláštní přílohu. Školné je možné hradit v hotovosti v kanceláři studia nebo
bezhotovostně na účet studia. Pokud školné bude hrazeno měsíčně, bude ke školnému
připočtena částka ve výši 50,-- Kč. Měsíčně školné bez poplatku navíc platí pouze děti
z taneční přípravky (samozřejmě i tyto děti mohou platit půlroční školné).
Nespotřebované kurzovné se nepřevádí do dalšího měsíce (pouze u přípravky ano). U
pololetních plateb v případě ukončení docházky v průběhu pololetí se školné vrací od
následujícího měsíce po oznámení vedení studia – písemně nebo osobně. V tomto případě
nespotřebované školné bude sníženo o režijní poplatky ve výši 30%. V měsíci červnu se
platí školné na měsíc září následujícího školního roku. Jeho zaplacením si žák rezervuje
místo ve studiu po celý další rok. Rezervační poplatek je nevratný.
Při zápisu obdržíte „osobní list žáka“, který prosím po vyplnění odevzdejte v kanceláři.
Jeho vyplněním a odevzdáním dáváte zároveň souhlas, aby údaje osobního listu mohly
být využity pro potřeby studia. Dále prosíme o vyplnění přihlášky SVČ dle vzoru.
Svým podpisem udělujete souhlas, aby Vaše dítě mohlo být na lekcích a akcích studia
fotografováno a fotografie mohly být použity pro propagační materiály studia, na www
stránkách studia a FB studia. Dále svým podpisem udělujete souhlas se zpracováním
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., dále pro adresné nabízení služeb studia.
Samotná lekce na sále trvá 45 - 90 minut. Na lekci doporučujeme dostavit se 10 minut
před začátkem hodiny. Děti mají k dispozici URČENOU šatnu pro převlékání.
Po převléknutí děti vyčkají pokynu lektora, který je přivede na sál a poté zase zpět.
UPOZORŇUJEME všechny, že dle vnitřních směrnic a bezpečnostních důvodů SVČ se
během lekce dětí NESMÍTE zdržovat v 1. patře budovy.
Nenoste s sebou cenné věci nebo větší finanční obnosy. Nebude-li vyhnutí, uschovejte si
tyto věci před hodinou u lektora na tanečním sále. V případě jakékoliv ztráty je tuto
neprodleně nahlásit u lektora, aby mohl být udělán zápis a ztráta se dále prošetřila.
Dále prosíme o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu na cizím majetku, a to pro dítě
nebo Vaši, a to pro případ způsobené škody na majetku studia a majetku SVČ či jiné
organizace (rozbití zrcadlové stěny, okna apod.).
Pokud bude dítěti zapůjčen taneční kostým (pro taneční vystoupení apod.), tento je třeba
šetrně vyprat a vrátit nejpozději do 10 dnů po tanečním vystoupení. Kostýmy jsou
majetkem studia. Děti nesmí bez souhlasu lektorů studia v tanečních kostýmech nikde
vystupovat a ani používat taneční choreografie, vytvořené ve studiu.
Všichni účastníci kurzu jsou s tímto provozním řádem seznámeni – při přihlašování
dítěte každý obdrží kopii tohoto řádu.

V Ostravě dne:
Příjmení rodiče hůlkovým písmem:
Podpis rodiče, zákonného zástupce:
P o p ř e č t e n í, v y p l n ě n í d a t a a p o d e p s á n í p r o s í m e o v r á c e n í 1 ks
v ý t i s k u ř á d u STUDIU.

