PŘIHLÁŠKA
TANEČNÍ STUDIO FONTÁNA KARLOVY VARY z.s.
Na Vyhlídce 1030/53, Karlovy Vary 36001 / IČ: 06801005
www.tanecnistudiofontana.cz
KURZ
Název kurzu:
Věk:

Zdravotní stav:

Pojišťovna:

KONTAKTNÍ ÚDAJE ČLENA
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Rodné číslo:

Státní občanství:

Pohlaví: muž/žena

Ulice a číslo popisné:
Město:

PSČ:

KONTAKTNÍ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (Primární)
Jméno a příjmení:
Telefon:

E-mail:

Ulice a číslo popisné:
PSČ a město:
KONTAKTNÍ ÚDAJE 2. ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (sekundární)
Jméno a příjmení:
Telefon:

E-mail:

Ulice a číslo popisné:
PSČ a město:

Členský příspěvek na rok 2020/2021
Platba: pololetní / roční

Splatnost do: 30.09.2020

Částka:

Poznámka: název kurzu (značka)

Číslo účtu: ČSOB 283013388 / 0300

Poznámka:
jméno a příjmení člena

Přihláška vstoupí v platnost úhradou celé častky na účet Tanečního studia Fontána. Platby přijímáme
bezhotovostně. Přihláška je závazná. Z důvodu svévolného ukončení členství kurzovné nevracíme. V
případě vážných důvodů (stěhování, úmrtí v rodině, dlouhodobá nemoc) může být kurzovné částečně
vráceno (40% storno poplatek). 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.
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Výuka školní rok: 14.9.2020 - 15.6. 2021

Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali přihlášením Vašeho dítěte do TS Fontána
Karlovy Vary z.s. 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 kurzy tance, mají předepsané společné oblečení a obuv, které se používají zároveň na
taneční vystoupení.
• Každá absence musí být rodiči řádně omluvena, je to hlavně pro bezpečnost 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 na hodinách (přítomnost dozorujícího rodiče dětem neumožní
patřičně se na hodině uvolnit a naplno si ji užít).
• Děti, které navštěvují TS Fontána jsou povinny dodržovat pokyny přítomného lektora 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 tanečním 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, nemohou nacvičovat společnou choreografii.
• V případě pozastavení výuky vládou ČR (pandemie, živelné katastrofy nebo jiné nečekané události, která
by pozastavila naši výuku) budou nastaveny online lekce, které budou náhradou za vyučování ve studiu.
Kurzovné je nevratné.

Označte vámi vybraný kurz.
Baby / taneční průprava
B1

středa) / 3 let

B2

(úterý a čtvrtek) 4-5 let

Pilates

Moderní tanec

Gymnastika

MOT1

Mini / 6-8 let

GYM1

Mini / 6-8 let

MOT2

Děti / 9-12 let

GYM2

Děti / 9-12 let

MOT3

Junioři / 13-16 let

GYM3

Junioři / 13-16 let

MOT4

Mládež a Dospělí / 17 let
Společenský tanec

Klasický tanec

SPT1

Mini + Děti / 6-10 let

KLT1

Mini a dězi / 6-10 let

SPT2

Junioiř / 11 a více

KLT2

Junioiř / 11 a více

Jóga
Jóga

Děti mix

Street dance / Boys Fontána
SD

Děti mix

V Karlových Varech dne:

V Karlových Varech dne:

————————————————
Podpis za člena

————————————————
Podpis za TS Fontána
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