
OZ Tanečná skupina Dancin  ' Bugs,   Krivá 14  , 040 01 Košice, IČO:   42329027 

Prihláška člena - šk. rok 2020/2021

I. Údaje dieťaťa:

Meno a priezvisko člena:

Dátum narodenia, vek:

Meno rodiča

Email + tel. kontakt

Tanečná trieda:

(zaškrtnite)

Prípravka MRAVČEKY       
(3-4r.) CVČ

Prípravka CHROBÁČIKY  
(5-6r.) CVČ

Prípravka PŠ
(od 5r.) SZUŠ Strojárenská 3

II. Poriadok tanečnej školy:

 1. Zapísaní členovia sú povinní zúčastňovať sa pravidelne na tréningoch v stanovenom čase.
Výnimky sa vzťahujú na prípadné vážne rodinné a zdravotné problémy, kedy sa člen vopred
ospravedlní. V prípade vynechávania tréningov sa členské nevracia.

 2. Dieťa je počas tréningov vhodne oblečené, obuté a upravené (zopnuté vlasy).
Najvhodnejšie oblečenie na tréningy- tanečný/baletný dres(body), legíny, baletky s mäkkou 
podrážkou, krátka suknička pod zadok môže/nemusí byť. Pitný režim !
 3. Pred začatím a po skončení hodiny za deti zodpovedajú rodičia. V čase trvania tréningu 

za deti zodpovedá tréner. Dieťa neopustí tréningový priestor bez vedomia trénera. 
 4. Doporučený čas príchodu na tréning je 15 min. pred začatím hodiny.
 5. Dieťa pozná zásady slušného správania a disciplíny. V prípade opakovaného porušovania 

pravidiel môže byť tanečník z hodiny bez možnej náhrady vylúčený. V opakujúcich sa 
závažných prípadoch je vedenie oprávnené vylúčiť člena z tanečného kurzu do konca 
školského roku bez náhrady. 

 6. Rodičia majú povolený vstup do tanečnej sály len v rámci ukážkových a otvorených 
hodín, alebo výhradne po dohode s trénerom.

 7. Za osobné veci ponechané mimo tanečnej sály alebo šatne neručíme. Takisto 
neodporúčame v šatniach ponechávať cenné veci, mobily, peňaženky, šperky... 
Ponechávanie cenných vecí v šatniach je na vlastnú zodpovednosť. 

Za stratu alebo odcudzenie cenných vecí neručíme.
 8. Kostýmy: TS zapožičia svojim členom potrebné kostýmy na vystúpenia a súťaže. 

Každý člen je zodpovedný za svoje kostýmy, ktoré bude mať v šk. roku zapožičané. Na
konci júna 2020 sa kostýmy odovzdávajú nepoškodené, vypraté a čisté. 



V prípade poškodenia alebo straty sa členovi vyčísli škoda. Ak sa člen odhlási z TS 
predčasne, všetky kostýmy vráti v deň odhlásenia sa.

III. Členské príspevky

 Každý člen OZ, ktorý odovzdá prihlášku najneskôr do 15.9.2020 je zároveň aj členom 
Centra voľného času a má nárok uplatňovať si rôzne zľavy pri vstupoch na akcie, letné 
tábory, planetárium CVČ a pod. (platí pre prípravky).

 Členský príspevok je použitý na réžiu tanečnej školy, zabezpečovanie kostýmov, rekvizít a 
pomôcok na tréningy, na výdavky spojené so súťažami a vystúpeniami, trénerov, 
propagáciu OZ, a ostatných výdavkov spojených s činnosťou a chodom TS.

 PRÍPRAVKY CVČ: 
- tréning 1x týždenne = 11 eur (členské 7 eur OZ + členské 4 e CVČ)
- tréning 2x týždenne = 18 eur (členské 14 eur OZ + členské 4 e CVČ)

 ZĽAVY: - Vzdelávací poukaz odovzdaný do 18.9.2020 = -2 eura/mesiac
                - Poberatelia dávky v hmotnej núdzi = -4 eura/mesiac
                - Súrodenci = -2 eura na dieťa/mesiac

 Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa za aktuálne prebiehajúci mesiac.
 Čiastka je mesačný paušálny príspevok a neprerátava sa na počet tréningov v mesiaci
 Čiastka sa nevracia ak dieťa chýba na hodinách. 
 Ak je člen dlhodobo chorý a nezúčastní sa tréningov ani jeden krát za mesiac, nie je 

povinný uhradiť členský príspevok za dané obdobie.
 Ak sa člen zúčastní tréningov iba 1x za mesiac, odpustí sa mu 50% z mesačného členského
 Počas školských prázdnin a sviatkov tréningy nie sú a nenahrádzajú sa !

 

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške do OZ 
Tanečná skupina Dancin' Bugs, so sídlom Krivá 14, 040 01 Košice, IČO: 42329027 za účelom 
zabezpečovania činností združenia v zmysle stanov OZ Tanečná skupina Dancin' Bugs. Dotknutá 
osoba má právo kedykoľvek písomnou formou požiadať o výpis rozsahu údajov, ktoré sa o nej 
uchovávajú a písomnou formou požiadať o okamžité skartovanie osobných údajov ktoré sa 
uchovávajú, hneď po ukončení členstva. Osobné údaje budú uchovávané ešte rok po ukončení 
členstva, následne budú z databázy automaticky vymazané. Získané osobné údaje sa organizácia 
zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou. 

 Svojim podpisom vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov.
 Súhlasím s fotografovaním a zverejňovaním fotografií a videozáznamov svojho dieťaťa na 

sociálnych sieťach kt. spravuje OZ za účelom reprezentovania a propagovania TS.

----------------------------- ------------------------------------
     V Košiciach dňa                                          Podpis zákonného zástupcu


