Řád Tanečního klubu Street Busters 2018/2019
1. Podmínkou členství ve Street Busters je řádné vyplnění Přihlášky nového člena
(Prodloužení členství) a zaplacení školného na pololetí (1.pololetí platba do
21.9.2018 a 2.pololetí do 31.1.2019)
2. V případě neuhrazení školného do 5.10.2018 (v 2. pololetí do 15.2.2019) bude
tanečník vyloučen a jeho povinností bude uhradit poměrnou část školného.
3. Všichni členové musí respektovat pokyny trenérů a vedení klubu a jsou povinni
dodržovat podmínky bezpečnosti a zásady slušného chování.
4. Za děti zodpovídá trenér pouze v našich sálech v době tréninku!
5. Tanečník musí být omluven vždy předem se zdůvodněním absence. Děti do 18ti let
musí vždy omluvit zákonný zástupce (SMS, email, omluvenka).
6. V případě, že tanečník třikrát nepřijde na trénink a neomluví se, bude vyloučen z
výuky na celou sezonu bez nároku na vrácení školného!
7. Vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o zájmovou činnost, skupiny připravují
choreografie na vystoupení a na soutěže a lekce na sebe navazují, je možné se z
tréninku omluvit pouze z nutných důvodů. V případě velkého počtu zameškaných
lekcí má trenér právo tanečníka neobsadit do choreografie (nebude se účastnit
vystoupení nebo soutěže).
8. Prokazatelné porušení kázně může mít za následek vyloučení z hodiny (v případě
dětí do 18ti let je o tom ihned informován zákonný zástupce).
9. V případě opakovaného nebo závažného porušení kázně (požívání alkoholických a
jiných omamných látek, nerespektování pokynů trenéra, opakované pozdní
příchody) může být tanečník vyloučen z výuky do konce školního roku bez nároku
na vrácení školného.
10. Všichni členové jsou povinni dodržovat pořádek v prostorách výuky a okolí
(taneční sály, šatny, chodby, schodiště).
11. Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení školného při překážkách vzniklých z jeho
strany, které mu brání v řádné docházce. Při závažných zdravotních problémech
trvajících déle než měsíc (doložených lékařskou zprávou) po dohodě s vedením
klubu. Částka bude odečtena ze školného na další pololetí.
12. Člen Tanečního klubu Street Busters NESMÍ tančit ani trénovat souběžně v jiné
taneční organizaci bez souhlasu vedení klubu. Pokud dojde k porušení tohoto
pravidla, bude tanečník vyloučen ze Street Busters!
13. Bez souhlasu vedení nelze použít značku Street Busters pro jakékoliv účely.
14. Člen Tanečního klubu Street Busters musí informovat svojí trenérku o zdravotních
problémech, které by mohly ovlivnit jeho zdravotní stav při taneční výuce.
Tanečníkům s tréninkovou zátěží 3 a více hodin týdně je doporučeno, aby
absolvovali zátěžové testy u sportovního lékaře.

V…………………………… Dne………………………...Podpis…………………………………………...
(U osob mladších 18 let musí být podpis zákonného zástupce)

