
Vnitřní řád 

 

– Odevzdáním podepsané přihlášky , která je pro vnitřní použití a podléhá zákonu č.101/2000 

SB.o ochraně osobních údajů se zájemce stáva členem kurzu INFUN 

– Člen je povinen seznámit se s vnitřním řádem, případně svého zákonného zástupce a 

souhlasit s ním. Takto se stane podpisem a odesláním formuláře na web stránkách  

– Člen nebo zákonný zástupce je povinen lektora kurzu informovat o zdravotním stavu člena, 

pokud se liší od normálu. 

– Člen je povinen hradit kurzovné ve dvou splátkách v kalendářním roce a to v září a v únoru 

daného roku, nejpozději do 30.dne daného měsíce. 

– Člen, který neuhradí kurzovné, nebude vpuštěn na lekce. 

– Člen, který se odhlásí, nemá nárok na vrácení kurzovného. 

– V případě zásahu vyšší moci je kurzovné nevratné (např. karanténa). 

– Člen je povinen docházet na pravidelné tréninky dle rozvrhu pro danou skupinu s vyjímkou 

dobrovolných tréninků, otevřených lekcí a workshopů. 

– Člen je povinen nosit s sebou tréninkové oblečení a sportovní obuv. 

– Člen, nebo zákonný zástupce je povinen při neúčasti na tréninku informovat svého lektora. 

– Člen nesmí opustit trénink dříve, než je dáno rozvrhem, pokud nemá písemné nebo ústní 

povolení od zákoného záastupce 

– Rodiče se mohou kdykoliv informovat na docházku svého dítěte 

– Člen nesmí ohrozit bezpečnost sebe samého, případně ostatních tanečníků 

– Člen soutěžní složky je povinen se zúčastnit všech kol soutěží Taneční skupina roku, CDO a 

jiných, o kterých je dopředu informován 

– Člen soutěžní složky je povinen absolvovat zimní víkendové soustředění, které slouží k 

přípravě choreografie ( bude vypsáno ledene-únor )  

– Člen soutěžní složky je povinen se zúčastnit letního tanečního soustředění 

– Člen soutěžní složky je povinen v případě TSR, CDO či WOD zaplatit startovné, pokud se 

neodhlásí nejpozději 4 dny před konáním soutěže. Dále je povinen zaplatit náklady na 

dopravu na soutěž, pokud se nedomluvil jinak. 

– Člen soutěžní složky si hradí kostým, který je jeho majetkem, pokud není uhrazen z jiných 

prostředků. 

– Pokud člen není plnoletý, souhlasí zákonný zástupce s uvěřejněním fotek a videí člena na 

reklamních materiálech v tisku a na internetu 

 

 

Podpis ( podpis zákonného zástupce) : 

 

 


