Přihláška
TANEČNÍ STUDIO FONTÁNA KARLOVY VARY z.s.
Jméno a příjmení:...................................................... Datum narození dítěte:…………………………
Rodné číslo:………….…………………. Zdravotní stav:……………….…..zdrav.pojišťovna.……
Zák.zástupce: ………………………………………Adresa:…………..………….…………….……
Telefon na rodiče: …………………………………E-mail: ………..…….………..…………………
Prosím zašktněte Vámi vybraný kurz!!!
Taneční soubor Fontána (TSF)
(TSF1)
1. třída děti 1 (6-8let)
(TSF2)
2. třída děti 2 (9-11let)
(TSF3)
3. třída junioři (12-15let)
(TSF)
4. dospělí od 15ti let
Gymnastika
(GYM1)
1. třída děti 1 (6-8let) soubor
(GYM2)
2. třída děti 2 (9-11let) soubor
(GYMN)
mix / začátečníci
Moderní tanec
(MOT1)
1. třída děti 1 (6-8let)
(MOT2)
2. třída děti 2 (9-11let)
(MOT)
dospělí od 15ti let
Klasický tanec (Balet)
(KLT1)
1. třída děti 1 (6-15let)
(KLT)
dospělí od 15ti let
Společenský tanec
(SPT1)
1.třída děti (6-12let)
(SPT2)
2.třída junioři (12-19let)
(SPT)
dospělí od 19ti let
Baby
(B1U)
(B2P)
(B2S)
(B2Č)

0. třída děti 1 (3-4let) úterý
0. třída děti 2 (4-5let) pondělí
0. třída děti 2 (4-5let) středa
0. třída děti 2 (4-5let) čtvrtek

Jóga
(J1)
(J)

1. třída děti 1 (6-15let)
dospělí od 15ti let

AcroYoga
(AY1)
(AY)

1. třída děti 1 (6-15let)
dospělí od 15ti let

dancestudiofontana@gmail.com

Tel: +420/ 604 522 122

www.tanecnistudiofontana.cz

Výuka: 15.9.-31.1.— 1.2.-15.6. 2019
Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali přihlášením Vašeho dítěte do TS
Fontána Karlovy Vary a zde je několik základních pravidel a informací, které byste měli znát.
• Pokud má Vaše dítě jakékoliv zdravotní omezení, neprodleně nás o tom informujte. Před
zahájením a po skončení taneční hodiny za své děti zodpovídají rodiče.
• Děti, které navštěvují TS Fontána, mají předepsané společné oblečení, trikoty, cvičky, silonky,
kalhoty, které se používají zároveň na vystoupení.
• Každá absence musí být rodiči řádně omluvena, je to hlavně pro bezpečnost Vašich dětí. V
průběhu výuky není možné odcházet. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nutný předčasný odchod,
prosíme rodiče o krátké písemné sdělení (bez udání důvodu) s uvedením čísla telefonu.
• Pořizování fotografií a video záznamů v průběhu hodin není možné bez souhlasu vyučujícího.
• Během výuky se nesmí používat mobilní telefony!!!
• Rodiče nejsou po dobu výuky přítomni v tělocvičně (přítomnost dozorujícího rodiče dětem
neumožní patřičně se na hodině uvolnit a naplno si ji užít). Děti, které navštěvují TS Fontána jsou
povinny dodržovat pokyny přítomné lektorky a nesmějí se volně pohybovat na chodbě budovy.
• Pokud některý žák nebude respektovat pokyny lektorky a nebude se chovat slušně na chodbách
budovy, nemůže dále navštěvovat naše taneční studio.
• Součástí výuky je nácvik společné choreografie, která se prezentuje např: při společenských
událostech, na tanečních soutěžích a na ,,Závěrečném představení’'. Kdo nemáte zájem o to, aby
vaše dítě vystupovalo na veřejnosti a bylo součástí společného představení, prosíme, aby jste nás
o tom dopředu informovali a Vaše dítě nebudeme do choreografií obsazovat.
• Děti i mládež, které jezdí na taneční soutěže nebo tančí na ukázkách si musí na vlastní náklady
pořídit taneční kostým (některé taneční kostýmy také půjčujeme) a zaplatit cestovné, či startovné.
Děti, které nebudou pravidelně docházet na výuku tance, nemohou nacvičovat
společnou choreografii.
• Rodiče svým podpisem dávají souhlas s fotografováním/natáčením dětí a případným uveřejněním
za účelem prezentace TS Fontána, bez uvedení jmen a ostatních osobních dat.
• Dále svým podpisem potvrzují správnost uvedených údajů a souhlasí, aby v ní uvedené údaje
byly zpracovány v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních dat a údajů.
• Členský příspěvek je 200,- Kč na 1/2 roku.

Datum: ..................................... Podpis zák. zástupce: ...............................................................

Závazná přihláška vstoupí v platnost úhradou celé častky na účet: ČSOB 283013388 / 0300
(Do poznámky uveďte: jméno a příjmení DÍTĚTE + ZNAČKU tanečního kurzu nebo název
tanečního kurzu). Přihláška je závazná, po zaplacení nemůžeme kurzovné vracet. V případě
vážných důvodů (stěhování, úmrtí v rodině, dlouhodobá nemoc) může být kurzovné částečně
vráceno (40% storno poplatek).

dancestudiofontana@gmail.com

Tel: +420/ 604 522 122

www.tanecnistudiofontana.cz

