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Tanečný klub Art Dance Academy – (ďalej ako „ADA“) prevádzkuje občianske združenie Art
Dance Academy, oz , sídlo: Hlboké nad Váhom 163, 014 01 Bytča , ďalej len „ Združenie“ za účelom
naplnenia jedného z jeho hlavných cieľov, ktorým je vytváranie podmienok a možností pre rozvoj
tanečného umenia, kultúry, kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre širokú verejnosť, so zameraním na
deti a mládež, ako aj propagácia tanečného umenia pred širokou verejnosťou. Odborným garantom v
tejto oblasti je Mgr. Karina Holešová, ktorá je zároveň štatutárnym zástupcom Združenia.

ČLENSTVO

Členstvo v ADA vzniká podpísaním prihlášky (odoslaním cez online formulár) a schválením
prihlášky Združením. Po zaplatení prvého mesačného členského príspevku je člen oprávnený
zúčastňovať sa aktivít organizovaných Združením, vrátane takých druhov aktivít a počtu tréningov,
ktoré sa s úhradou takejto výšky zaplateného členského príspevku spájajú. Člen môže ukončiť svoje
členstvo v ADA až po uplynutí súťažnej sezóny na absolvovanie ktorej sa zaviazal svojím podpisom,
výnimkou je vážny zdravotný problém, doložený originálom potvrdenia od odborného lekára. V
prípade HOBBY SKUPÍN, môže člen ukončiť svoje členstvo aj na konci mesiaca január (po skončení 1.
polroku).

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

Členské príspevky sa platia vždy za každý kalendárny mesiac trvania členstva v klube, a to vo
výške stanovenej Združením, ak Združenie nerozhodne inak. Členské príspevky sa platia aj počas
trvania školských letných prázdnin v mesiacoch júl a august v polovičnej výške - len v prípade
súťažných skupín. Výška členského príspevku sa odvíja od obsahu a rozsahu tréningov, na ktoré
vznikne  nárok členovi klubu zaplatením príslušného mesačného členského príspevku. Členský
príspevok sa platí mesačne vopred priamym vkladom na účet Združenia alebo bezhotovostným
bankovým prevodom, a to najneskôr do 20. kalendárneho dňa predchádzajúceho kalendárneho
mesiaca. V prípade omeškania člena s úhradou členského príspevku viac ako 20 dní po splatnosti, je
Združenie oprávnené zaslať dotknutému členovi písomnú upomienku, pričom v takom prípade je
dotknutý člen povinný uhradiť Združeniu paušálne náklady spojené so zaslaním upomienky vo výške
5,- Eur. Ak ani v tomto prípade člen neuhradí členský poplatok do 10 dní od zaslania upomienky, bude
jeho členstvo v klube pozastavené a nebude môcť navštevovať aktivity a tréningy klubu. V prípade, ak
po zaplatení mesačného členského príspevku v dôsledku úrazu alebo závažného ochorenia (potvrdenie
od odborného lekára), ktorého liečba presiahne viac ako 21 kalendárnych dní v príslušnom
kalendárnom mesiaci, sa nemôže člen zúčastňovať tréningov a aktivít klubu ,dotknutému členovi bude
vrátená alikvotná časť zaplateného členského príspevku.

OBSAH A ROZSAH PRÁV POVINNOSTÍ ČLENA KLUBU

Výška členského príspevku sa odvíja od obsahu a rozsahu práv, ktoré členovi ADA zaplatením
príslušného mesačného členského vzniknú, ako aj od ďalších skutočností vopred určených Združením.
Riadnou úhradou príslušnej výšky členského príspevku za kalendárny mesiac vzniká členovi, právo v
príslušnom kalendárnom mesiaci zúčastňovať sa takých aktivít a počtu tanečných tréningov
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organizovaných Združením, ktoré sa s úhradou takejto výšky členského príspevku spájajú. Rozpis
tréningov ADA a výška členského príspevku sú zverejnené na webovej stránke
www.artdanceacademy.sk (ďalej ako „webová stránka“). Rozvrh na nasledujúcu tanečnú sezónu
2022/2023 je (bude) umiestnený na webovej stránke. Združenie si vyhradzuje právo na zmenu v
rozvrhu tréningov ADA, či už krátkodobú, alebo dlhodobú (zmena trénera) počas prebiehajúcej
súťažnej sezóny, pričom v takom prípade člen nie je oprávnený domáhať sa vrátenia členského
príspevku resp. jeho pomernej časti. V prípade neuskutočnenia plánovaného tréningu ADA z dôvodu
vyššej moci, náhleho ochorenia alebo úrazu trénera, bude tréning nahradený v náhradnom termíne,
pričom členovia, ktorí sú členmi danej tréningovej skupiny, budú upovedomení o tejto zmene
telefonicky alebo cez sms. Člen klubu je oprávnený zúčastniť sa príslušných tréningov len na vlastnú
zodpovednosť, pod vedením a na základe pokynov príslušného trénera ADA. V prípade, ak tréning
pripadne na deň, ktorý je štátnym alebo cirkevným sviatkom, alebo na deň školských prázdnin, člen nie
je oprávnený domáhať sa náhradného tréningu, ani vrátenia členského príspevku resp. jeho pomernej
časti. V prípade, ak sa člen nemôže zúčastniť tréningu, z akéhokoľvek osobného dôvodu alebo choroby,
nie je oprávnený domáhať sa náhradného tréningu, ani vrátenia členského príspevku resp. jeho
pomernej časti. Každú neúčasť na pravidelnom tanečnom tréningu musí člen oznámiť aspoň hodinu
vopred pred tréningom, na ktorom bude absentovať.  V prípade, ak absencia pretrváva 3 po sebe
nasledujúce tréningy z iného ako zdravotného dôvodu, alebo nebol tréner informovaný o dôvode
absencie na tanečnom tréningu, je v prípade osôb mladších ako 15 rokov, kontaktovaný zákonný
zástupca a môže mu byť pozastavené alebo zrušené členstvo v klube. Rozpis tanečných súťaží, na
ktorých je účasť člena tanečnej skupiny povinná, je zverejnený s orientačnými dátumami na webovej
stránke www.artdanceacademy.sk a konkrétny termín súťaže bude upresnený najneskôr mesiac pred
každou plánovanou súťažou. Štartovné na každú plánovanú súťaž za tanečné formácie (3
choreografie), je zahrnuté v členskom mesačnom príspevku - ostatné náklady (doprava, strava,
ubytovanie) sú si povinní členovia uhradiť osobitne po zaslaní informácii zo strany tanečného klubu.
Aktivity počas letných prázdnin pre súťažné skupiny pozostávajú z 1 týždenného letného tanečného
campu v Art Dance Academy na ktorom je účasť člena klubu povinná.

DETI DO 15 ROKOV

Klub zabezpečí, aby sa do tréningov zaraďovali cvičenia a pomôcky, ktoré sú adekvátne veku a
vývinu konkrétnej skupiny detí. Rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že retiazky,
náramky a iné ozdoby sú na tréningoch ADA zakázané. Rovnako je zakázané na tréningu konzumovať
jedlo a žuť žuvačky. Rodič alebo zákonný zástupca sa môže zúčastniť tréningu iba po dohode s
lektorom.

ÚRAZY, ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY

V prípade špecifických zdravotných problémov je člen, ktorý má záujem sa zúčastniť
tréningových aktivít súťažných skupín, povinný poradiť sa o vhodnosti tanca alebo pohybovej aktivity
so svojím lekárom. Združenie nie je v žiadnom prípade zodpovedné za akékoľvek zdravotné problémy
člena, ktoré mu vznikli v súvislosti s alebo v dôsledku účasti na tréningu .
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ODLOŽENÉ VECI

Každý je povinný odkladať si svoje osobné veci len na miestach na to určených, konkrétne v
šatni. Peniaze, mobily a iné cennosti klub neodporúča nechávať v šatni, za ich stratu klub nezodpovedá.

AKADÉMIA, SCHÔDZE

Každý člen je oprávnený zúčastniť sa na záverečnom vystúpení ADA - akadémii. Akadémia
klubu je prezentáciou pokroku a výsledku vzdelávacích procesov ADA. Klub je oprávnený vyhotoviť
zvukový, zvukovo-obrazový alebo obrazový záznam pre svoje potreby a príp. spätnú väzbu s trénermi a
účinkujúcimi. Klub je oprávnený zvolať raz za pol roka stretnutie svojich členov za účelom ich
informovania o svojich aktivitách a spätnej väzby od svojich členov. Svojím podpisom potvrdzuje člen
(zákonný zástupca) účasť na záverečnej Akadémii a súhlas s vyhotovením zvukového,
zvukovo-obrazového alebo obrazového záznamu jeho osoby (člena) počas Akadémie a počas všetkých
súťaží s účasťou ADA.

INÉ

Členom klubu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba bez ohľadu na jej rasu, farbu pleti,
národného a etnického pôvodu, náboženstva, pohlavia alebo sexuálnej orientácie, rodinného stavu a
pod. Vyučovací proces počas tréningov ADA je v súlade s metodickými pokynmi Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svojim podpisom (odoslaním cez online formulár) potvrdzujem, že súhlasím s poskytnutím
osobných údajov občianskemu združeniu Art Dance Academy, oz , sídlo: Hlboké nad Váhom 163, 014
01 Bytča (ďalej len „Združenie”) v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a
nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation)
a v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z.z., na spracovanie mojich osobných údajov uvedených nižšie na
nasledovné účely:

a) spracovanie osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska príp.
poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) pre vnútornú potrebu Združenia, vrátane vedenia
zoznamu členov (súčasných a bývalých), komunikácie s nimi, organizačného zabezpečenia.

b) spracovanie osobných údajov (meno a priezvisko, emailová adresa, telefón) za účelom zasielania
informácií o aktivitách a činnosti Združenia a za účelom propagácie činnosti Združenia na e-mailovú
adresu člena.

Zároveň svojim podpisom (odoslaním cez online formulár) potvrdzujem, že:

a) pred podpisom tohto súhlasu som bol oboznámený/á zo strany Združenia s účelmi spracovania
mojich osobných údajov a zároveň mi boli poskytnuté všetky informácie v súlade s § 15 zákona č.
122/2013 Z.z., a to v rozsahu zverejnenom na webovej stránke www.artdanceacademy.sk,
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b) všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné,

c) v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou spôsobenú škodu,

d) súhlasím so zasielaním informácií o aktivitách a činnosti Združenia na mnou uvedenú e-mailovú
adresu,

e) súhlasím s tým, aby Združenie vyhotovovalo zvukové, zvukovo-obrazové záznamy a obrazové
záznamy týkajúce sa mojej osoby počas tréningov, vystúpení, súťaží, tanečnej Akadémie ADA, ako aj
iných aktivít Združenia, a to za účelom interných potrieb Združenia a s nimi spolupracujúcich osôb,
vrátane propagácie činnosti Združenia  a s nimi spolupracujúcich osôb, pričom súhlasím, aby sa tieto
zvukové, zvukovo-obrazové záznamy a obrazové záznamy týkajúce sa mojej osoby zverejnili na
internetovej stránke Združenia www.artdanceacademy.sk, v priestoroch Združenia, ako aj v
akýchkoľvek masovokomunikačných prostriedkoch

f) súhlasím s tým, aby Združenie spracúvalo moje osobné údaje. Tento súhlas platí počas trvania môjho
členstva v klube, ako aj po jeho uplynutí počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracovania
osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne
automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú
primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu
spracúvania, ktoré sú deklarované formou Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.
Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené. Zároveň
svojim podpisom beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 28 zákona č. 122/2013
Z.z, a teda môžem tento súhlas písomne odvolať, ak Združenie bude konať v rozpore s podmienkami
uvedenými v tomto súhlase.


