
TANEČNÁ ŠKOLA

ODTERAZ AJ NA TVOJEJ
ŠKOLE!

HIP HOP
BREAKDANCE

POPPING
LOCKING

EIGHT GROOVE

CREW



V priebehu sezóny plánujeme zorganizovať minimálne dva workshopy s externými tanečnými lektormi.
Na konci školského roka prebehne záverečné vystúpenie všetkých detí, ktoré sa tréningov zúčastňujú
pravidelne.

Meno a priezvisko zákonného
zástupcu:

Kontakt na rodiča (e-
mail, telefón):

Súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov iba pre účely Občianskeho združenia OZ
“Bombers dancers“. Vyhlasujem, že všetky uvedené

informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu
byť spracované výlučne pre účely OZ “Bombers dancers“ v zmysle Zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa §20 odst.3 cit. zákona je
ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.

Zdravotné problémy dieťaťa:

V ...... Podpis zákonného zástupcu:

Meno a trieda dieťaťa:

dňa

ZŠ Kulíšková UT,ŠT:14:00-15:00
     ZŠ P.Horova PO,ST 14:00-15:00

Záväzná prihláška na tanečný krúžok
Lektori našej tanečnej školy:

František "Ferdžo" Haar , Sára "Sera" Milková, Henrieta  "Henrietaflowa"Halačova,

Robko "Barny"

1: Členovia sa učia tanečné štýly: HIP-HOP, POPPING, LOCKING, BREAK DANCE A DALŠIE.
2: Rodičia a iné osoby majú zakázaný vstup do tanečnej sály počas tréningu. 
3: Tanečný klub, ani tréner nie je v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek zdravotné problémy 
člena, ktoré mu vznikli v súvislosti s  účasťou na tréningu, bez jeho pričinenia.
4: V Prípade akýchkoľvek zdravotných problémov je povinný tanečník (alebo zákonný zástupca) 
upozorniť trénera. 
5: Členský príspevok za mesiac je  33 EUR. 
6: Tréningy bývajú 2 krát do týždňa, pričom počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa tréningy 
nekonajú. 
7: Členský príspevok za tréningy, ktoré tanečník vymeškal sa nevracia. Nárok na vrátenie má tanečník, 
ktorý preukáže potvrdením od lekára dlhodobú neschopnosť trénovať (Minimálne 1 mesiac).
8: Na krúžok sa dá prihlásiť už v septembri, s tým že platba prebehne až pri začatí výuky 5.10.2020. 
Pokiaľ nám nariadenia vlády neumožnia trénovať, platby budú samozrejme žiadané až k reálnemu 
začatiu krúžku.V prípade zrušenia krúžku kôli COVID -19  budú platby za neodtrénované mesiace 
vrátené.
9: Táto prihláška je záväzná a jej podpisom sa člen zaväzuje navštevovať tanečný krúžok. 
10: Platba  za členský príspevok bude prebiehať kvartálne. V prípade potreby je možné platby uhrádzať 
aj mesačne.
11 Za stratu vecí nezodpovedáme. 
12: Tanečník je povinný rešpektovať pokyny trénera. 
13: Odhlásenie z krúžku prebieha formou písomnej žiadosti od zákonného zástupcu. Peniaze za 
zostávajúce tréningy sa nevracajú.
14: Bankové spojenie (č. účtu) IBAN: SK84 1100 0000 0029 4807 5663
V prípade potreby prosím kontaktovať 0944261636 alebo na email: eightgroovecrew@gmail.com

Pobočky: ZŠ Ivana Dérera PO,ST: 15:30-16:30                  ZŠ Riazanská PO: 14:00-15:00, ST: 14:30-15:30
ZŠ Kalinčiakova PO, ST 14:30-15:30
ZŠ Ivana Bukovčana 3 UT,ŠT 16:00-17:00




