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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. 

Baby balet 2 000,00 2 000,00 

HOBBY dance dospělí „OLDIES“ 1 000,00 1 000,00 

 
 

 

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. 

 

 

1.1. 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). 

 
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. 
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1.2. Kostýmy a rekvizity 
 

Členové tanečního klubu mají spoluúčast na pořízení kostýmů a rekvizit. 

 

1.2.1. 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. 

 

1.2.2. Rekvizity: 

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

výrobu). Rekvizity jsou majetkem tanečního klubu. 

 

1.3. 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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