Tanečný klub ART DANCE ACADEMY
Podmienky fungovania tanečného klubu ART DANCE ACADEMY
v tanečnej sezóne 2021/2022

Tanečné tréningy
Základnou funkciou tanečného klubu je zabezpečovanie kvalitných tréningov pre Vaše deti.
Každoročným cieľom našich trénerov je u detí zdokonaľovať tanečnú techniku jednotlivých štýlov,
zvyšovať náročnosť tanečných či gymnastických prvkov. Pracovať na javiskovom prejave detí,
celkovej image či vizáži. Pripraviť jednotlivé tanečné formácie na celoslovenské či medzinárodné
súťaže. Optimálnu intenzitu tréningu odporúča hlavný tréner.
Tanečníci budú v klube rozdelení do kategórií podľa veku, počtu tréningov týždenne a úrovne
tanečnej skupiny :
1. Kategória : deti vo veku od 3 do 5 rokov – 2 tréningy týždenne po 60 minút
- členský poplatok : 55 € / štvrťrok (súťažná aj nesúťažná skupina)
2. Kategória : deti vo veku od 6 do 15 rokov – 2 tréningy týždenne
( 1. tréning 60 minút, 2. tréning 90 minút)
- členský poplatok : 60 € / štvrťrok (nesúťažná skupina)
3. Kategória : deti vo veku od 6 rokov do 15 rokov - 3 tréningy týždenne
( 1. tréning 60 minút, 2. tréning 60 minút, 3. tréning 120 minút)
- členský poplatok : 75 € / štvrťrok (súťažná skupina)
Za uvedený členský poplatok Vaše dieťa získa:
● Tréningy pod vedením úspešného tímu trénerov, ktorí doviedli klub k desiatkam ocenení na
národných aj medzinárodných tanečných súťažiach.
● Prvotriedne podmienky pre tréning (moderné tanečné sály, audio technika, šatne a sociálne
zariadenie).
● Tanečné kostýmy na tanečné súťaže i vystúpenia.
● Možnosť zakúpiť si klubové tanečné oblečenia za zvýhodnené ceny.
Poplatky za tanečné tréningy sa uhrádzajú vo forme členského príspevku na účet OZ Art Dance
Academy :
SK69 0900 0000 0051 3227 5551
V termínoch do :
15.09.2021 – 1. štvrťrok
15.11.2021 – 2. štvrťrok
31.01.2022 – 3. štvrťrok
15.04.2022 – 4. Štvťrok
Do poznámky sa uvádza meno dieťaťa.
(pozn. v prípade súrodencov platí zľava polovičného školného pre druhého tanečníka, len v prípade,
že netancujú v súťažných skupinách)
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Činnosť tanečného klubu
Hlavná činnosť tanečného klubu Art Dance Academy je súčasťou aktivít občianského združenia Art
Dance Academy. Od šk. roku 2021/2022 bude činnosť klubu i súčasťou vyučovacieho procesu
Súkromnej základnej umeleckej školy. Vyplnením prihlášky do tanečného klubu, súčasne člen,
alebo jeho zákonný zástupca súhlasí, že sa tanečník stáva žiakom Súkromnej základnej umeleckej
školy. Z toho mu však nevyplýva žiadna iná platobná povinnosť. Školné je súčasťou členského
príspevku v klube.
Podujatia
Tanečný klub Art Dance Academy každoročne organizuje podujatia na ktorých môžu predviesť
svoje tanečné umenie. Deti, ktoré navštevujú súťažné skupiny, sa zúčastňujú súťaží. Tanečníci,
ktorí su vekovo starší, vystupujú na rôznych eventoch, plesoch, podujatiach mesta. Na konci
tanečnej sezóny, sa všetky deti predstavia na záverečnej tanečnej show.
Súťaže
Tanečný klub Art Dance Academy ďalej organizačne zabezpečuje účasť tanečníkov na
celoslovenských či medzinárodných tanečných súťažiach.
Účasť na súťažiach vytvára náklady na : štartovné, dopravu, prípadne ubytovanie, stravu a
starostlivosť o deti.
Tanečné kostýmy
Neoddeliteľnou súčasťou tanečníkov sú tanečné kostýmy, ktorými deti reprezentujú seba ako aj
tanečný klub. Tanečné kostýmy sú 50 % úspechu formácií. Predstavujú tiež nemalé finančné
náklady. Tanečné kostýmy sa v našom klube hradia s členských poplatkov.
Sústredenia
Klub taktiež pripravuje tanečné sústredenia pre členov jednotlivých tanečných skupín klubu,
väčšinou súťažných. Cieľom sústredení je čo najlepšie pripraviť tanečné formácie na tanečnú
sezónu, stmeliť kolektívy a vytvoriť príjemné vzťahy a priateľstvá. Účasť dieťaťa na kolektívnych
sústredeniach jednotlivých tanečných formácií je povinnou a neoddeliteľnou súčasťou ich
pôsobenia v danom kolektíve. Neúčasťou sa ospravedlňuje / náhla zmena zdravotného stavu –rodič
je povinný doložiť spätne potvrdenie od lekára, úraz, nepriaznivá finančné situácia v domácnosti/.
Základný ročný poplatok rodičov na podporu klubu
Od tanečnej sezóny 2021/2022 zavádzame povinný jednorazový ročný poplatok 7,00 €, ktorý
bude pokrývať časť nákladov na zorganizovanie podujatí: vianočný večierok, záverečnú tanečnú
show, ukončenie tanečnej sezóny a spotrebu materiálu a služieb pre klub. Poplatok sa uhrádza do
termínu členského poplatku za 1. štvrťrok.
Ostatné príspevky rodičov
Ostatné príspevky budú vyberané od rodičov v prípade účasti detí na tanečných súťažiach.
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Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa, prípadne osoba staršia ako 18 rokov
Na začiatku šk. roka je rodič povinný riadne vypísať prihlášku so všetkými potrebnými
údajmi na nový šk. rok, pri členoch ktorý pokračujú, potvrdiť ich pokračovanie v novej
tanečnej sezóne.
V priebehu školského roka možno ukončiť účasť v tanečnom klube:
- na základe vlastného rozhodnutia člena
- v prípade opakovaného hrubého porušovania povinnosti člena na základe rozhodnutia
vedenia klubu.
- z iného závažného dôvodu.
● Ukončenie účasti člena v klube je potrebné nahlásiť vedúcemu a následne ho potvrdiť
písomnou odhláškou. Odhlásenie nie je možné vykonať spätne, odhláška je platná odo
dňa doručenia trénerovi klubu.
● Pokiaľ dieťa nie je riadne písomne odhlásené, plynie mu povinnosť platiť štvrťročný
členský poplatok.
Vypracoval: Mgr. Karina Holešová
vedúca klubu

