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Platební podmínky a informace k úhradám 
 

 

1. Výše členských příspěvků a úhrady: 

  
Členské příspěvky pro  školního roku 2022/2023 byly určeny ve výši : 

 

Skupina Roční  Roční platba 

  školné do 30.9. 

Děti S 3 000,00 3 000,00 

Děti XXL 5 000,00 5 000,00 

Junioři 5 000,00 5 000,00 

IMPULS 5 000,00 5 000,00 

 

 

Členské příspěvky se platí celoročně na účet klubu:  5592633399/0800, do 

poznámky pro příjemce jméno a příjmení „Dítěte“ + členský 

příspěvek. 

 
Ve výjimečných případech se dá dohodnout pololetní platba, a to za první pololetí do 30.9. a 

za druhé pololetí do 31.1. , a to po dohodě s ředitelkou tanečního souboru. 

 

Rodiče mohou uplatnit sourozeneckou slevu na druhé (a další) dítě ve výši 20% nižšího 

školného.   

 

Členský příspěvek je částka, která pokrývá náklady tanečníka v klubu, jedná se o fixní 

příspěvek. Tento příspěvek není rozpočítáván na měsíční úhrady.  Členský příspěvek je 

nevratný. Vyjímkou je dlouhodobá nepřítomnost tanečníka z vážných zdravotních důvodů 

(potvrzených lékařskou zprávou). Žádost o vrácení členského příspěvku je možno projednat 

s ředitelkou tanečního klubu. 

 

 

2.  Taneční licence CDO a úhrada: 

 
Taneční licence CDO činí 300,00 Kč. Licenci hradí všechny soutěžní skupiny. Úhradou 

licence získává tanečník úrazové pojištění na tréninku a na soutěžích pořádaných CDO. 
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Licence musí být uhrazena do 30.9., a to na účet klubu : 5592633399/0800, do 

poznámky pro příjemce jméno a příjmení „Dítěte“ + licence CDO. 
 

 

3.  Taneční licence IDO a úhrada: 

 
Taneční licence IDO činí 20 EUR (hradí se v českých korunách dle aktuálního kurzu).. 

Licenci hradí všechny soutěžní skupiny vyjíždějící na zahraniční soutěže (Děti XXL, Junioři, 

IMPULS) .  

 Licence musí být uhrazena před první mezinárodní soutěží, čáska bude přesně stanovena, a to 

na účet klubu : 5592633399/0800, do poznámky pro příjemce jméno a 

příjmení „Dítěte“ + licence IDO. 
 

 

4.  Ostatní platby a úhrady: 

 
Tanečníci  v průběhu roku platí další platby viz. body  4.1.- 4.6. 

Veškeré tyto platby budou hlášeny dle aktuálních cenových kalkulací formou oznámení na 

www.radost-impuls.cz. 

Platby budou prováděny na účet klubu : 5592633399/0800, do poznámky pro 

příjemce jméno a příjmení „Dítěte“ + název konané akce. 

 
4.1. Startovné 

 
Na tanečních soutěžích platí každý tanenčník startovné. Výše startovného je určena 

v propozicích  pořadatele soutěže. 

 

 

4.2. Výjezdy na soutěže 

 
V případě výjezdu na taneční soutěže se hradí doprava (tanečníků a rekvizit), ubytování a 

strava. Platba za výjezd je stanovena dle aktuální cenové kalkulace.  Část nákladů dle 

finančních možností  hradí klub a eventuální sponzoři. 

 

 

4.3. Letní taneční škola a odborné soustředění 

 
Letní taneční škola a odborná soustředění jsou akce, jejichž příprava a logistika je 

dlouhodobá.  Kalkulace ceny se vypočítává z počtu přihlášených účastníků. V případě 

odhlašování se již přihlášených členů,  má soubor právo cenu změnit, čímž se zvýší cena pro 

přihlášené členy, kteří se budou akce účastnit. Na tyto akce bude vybírána záloha se závaznou 

přihláškou. Tato záloha je nevratná (neplatí pro vážné zdravotní důvody s potvrzením lékaře). 

 

 

 

mailto:lenka-krcova@seznam.cz
mailto:ltichopadova@volny.cz


                            Radost-Impuls Bohumín, taneční a sportovní klub,  z.s. 
                                  IČO:  07668376 , Sídlo:  Okružní  1068, 735 81  Bohumín-Nový Bohumín 

 

 

Číslo účtu: 5592633399/0800  email:    lenka-krcova@seznam.cz, ltichopadova@volny.cz,   

    Telefon:     728 275 910,  724 320 909 
 

4.4. Workshopy, další taneční vzdělávání,  tréninky akrobacie 

 
V rámci zvyšování technické úrovně klubu se pořádají workshopy s hostujícími trenéry a 

choreografy. Výše poplatku je stanovena dle aktuální kalkulace. 

 

Tréninky akrobacie jsou zpoplatněny mimo roční členský příspěvek. 

 

4.5. Kostýmy a rekvizity 

 
Členové tanečního klubu mají spoluúčast na pořízení kostýmů a rekvizit. 

 

4.5.1. Kostýmy : 

Klub hradí  náklady na pořízení látek. 

 Rodiče hradí šití kostýmů a ozdoby. 

 

Kostýmy zůstávají majetkem tanečního klubu. Při ukončení členství jsou členové povinni 

kostýmy vrátit. 

Ztracené a poškozené kostýmy podléhají finanční náhradě. 

 

4.5.2.Rekvizity: 

Dle potřeb dané choreografie se podílejí členové na pořízení rekvizit (materiál a jejich 

výrobu). Rekvizity jsou majetkem tanečního klubu. 

 

4.6. Ostaní platby 
 

V rámci činnosti a plánu práce na danou taneční sezónu, mohou vzniknout potřeby  dalších 

plateb (např. videozáznam z koncertu, klubové oblečení, taneční obuv, aj.) 

 

 

 

 

V Bohumíně 1.8.2022 

 

 

 

                                                                                                                       Lenka Krčová 

ředitelka tanečního klubu 
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