VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY ČLENSTVA V TANEČNEJ SKUPINE S3T KIDZ, OZ S3T, Vajnorská
1324/81, 831 03 Bratislava, IČO 52660133, DIČ 2121117031, (ďalej len S3T KIDZ)
ČLENSKÉ // Členský príspevok v tanečnej skupine S3T KIDZ je 39 Eur / tanečník mesačne. Tanečný rok je
stanovený v súlade so školským rokom, teda september – jún (10 mesiacov). Členský príspevok je splatný
desaťkrát počas školského roka vždy najneskôr v piaty deň príslušného mesiaca. V prípade prihlásenia sa v inom
mesiaci ako september, prvým mesiacom s povinnosťou úhrady členského príspevku sa rozumie mesiac,
v ktorom sa tanečník do S3T KIDZ prihlásil. Po odovzdaní prihlášky (osobne trénerovi, elektronicky mailom) Vám
zašleme potvrdzujúci mail s platobnými údajmi.
TRÉNINGY NA SKÚŠKU GRÁTIS // Pri nahlásení sa vopred, môžu nové deti vyskúšať 2 tréningy bez odovzdania
prihlášky. V prípade, že sa po 2 skúšobných tréningoch rozhodnete neprihlásiť, nevzniká povinnosť platiť členský
príspevok.
SÚŤAŽE, VYSTÚPENIA, KOSTÝMY // Všetky akcie mimo tréningového procesu (vystúpenia, súťaže, tanečné
víkendy, tanečné kempy, denné tábory, kostýmy atď.) , ktoré organizuje S3T KIDZ alebo sa na nich zúčastňuje,
podliehajú individuálnej cenovej kalkulácii, ktorá bude podliehať vzájomnej dohode medzi účastníkom extra
akcie (jeho zákonným zástupcom) a S3T KIDZ.
KOSTÝMY // Pri prihlásení do tanečnej skupiny platí každý člen jednorazový poplatok 10 Eur, ktorý je určený na
údržbu a skladovanie kostýmov, ktoré deťom zapožičiavame na jednotlivé vystúpenia a súťaže.
GARANTUJEME // Pravidelné tréningy začínajú 14.9.2020 a končia 18.6.2021. Spolu počas tanečného roka
2020/2021 garantujeme každej skupine minimálny objem 68 tréningov po 60 minút. V prípade nepredvídaného
zrušenia tréningu (choroba trénera atď.), Vám jeho zrušenie oznámime najneskôr 2 hodiny pred jeho
plánovaným začiatkom a tréningovú dávku nahradíme zväčša predĺžením nasledujúcich tréningov, prípadne
dohodou. V prípade, že z dôvodu nariadenia štátnych orgánov nie je možné vykonávať tréningy osobne, celý
tréningový proces sa presúva do online priestoru, kde garantujeme rovnaký objem a rozsah tréningového
procesu.
DOPROVOD // V skupinách, kde trénujeme na základných školách, vyberajú naši tréneri prvákov a druhákov z
ŠKD cca 10 minút pred začiatkom tréningu. Individuálna dochádzka na tréning platí v prípade, ak sa dieťa
nezúčastňuje tréningu v škole, kde navštevuje výučbu, rovnako ako pre deti od 3. ročníka a staršie.
ABSENCIE // Neúčasti na tréningoch, je potrebné nahlásiť vopred – sms, telefonicky na telefónne číslo
príslušného trénera. Je to dôležité, aby tréneri po školách zbytočne nehľadali deti ktoré tam nie sú. Vopred
ospravedlnené absencie budú zapísané a môžete si ich nahradiť po vzájomnej dohode v ktorejkoľvek inej
pobočke po vzájomnej dohode príslušného trénera a šéftrénera.
DODATOČNÉ TRÉNINGY // V prípade, ak má tanečník záujem o dodatočné tréningy na inom mieste ako je
prihlásený, takáto účasť je možná BEZPLATNE po dohode s príslušným trénerom a šéftrénerom.
VÝBEROVÉ SKUPINY // Otvorené skupiny sú otvorené všetkým. Najtalentovanejšie deti vyberáme do
výberových skupín, ktoré majú dlhšie a náročnejšie tréningy, viac vystúpení a súťaží atď. Postup do výberovej
skupiny sa realizuje 2x ročne alebo na tanečných kempoch vždy na základe odporúčania trénera a odsúhlasenia
šéftrénera.
ODHLÁSENIE // Ukončenie členstva v tanečnej skupine S3T KIDZ je možné v dvojmesačnej výpovednej lehote,
ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola doručená výpoveď.
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