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ÚVOD

Vážení rodiče a tanečníci,
jsme velice rádi, že jste se zůčastnili konkurzu do našeho tanečního studia Dancers 4 you. V tomto informačním dopise najdete několik základních informací, které budete 
potřebovat, pokud se chcete stát členy našeho studia. Oproti předchozím sezónám jsme provedli několik změn. Žádáme Vás, abyste si informace přečetli pozorně a celé.
VÝSLEDKY KONKURZŮ

Výsledky konkurzů naleznete do konce června na našich webových stránkách www.dancers4you.cz. Pokud nebudete spokojeni se zařazením do složky, můžete se zúčastnit
dalšího konkurzu ve vypsaných termínech. 
Pokud nenajdete své jméno v seznamu výsledků konkurzů, obraťte se na pana Michala Bezruče (vedoucí studia, 777 033 953, michal@dancers4you.cz)
NÁBOR DO VŠECH SLOŽEK TANEČNÍHO STUDIA

Nábor je určen pro všechny tanečníky, kteří chtějí navštěvovat taneční a pohybové složky, které jsou 1x i 2x týdně, tanečník si může určit který den bude chodit a jak často.
Nábor probíhá od 1.6. do 30.10. 2019 v našem STUDIO DANCERS 4 YOU (Teplická 275/30, Praha 9 Střížkov), kde vyplníte osobně přihlášku nebo můžete vyplnit přihlášku
on-line na www.dancers4you.cz v sekci "KURZY", kde si zvolíte kurz podle věku a výkonnosti.
VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY

Žádáme Vás o důsledné vyplnění níže přiložené přihlášky. Přihlášku vyplní vždy zákonný zástupce tanečníka. Pokud je tanečník zletilý, žádáme Vás o zvážení, zda stačí 
vyplnit přihlášku svými kontaktními údaji. Vždy doporučujeme i v případě zletilých tanečníků vyplnění kontaktních údajů zákonným zástupcem (rodiči). Na email totiž zasíláme
veškeré informace ohledně plateb, akcí, táborů, soutěží apod. Pokud za tanečníka hradí platby rodiče, je lepší, když rodiče dostávají potvrzení a informace o platbách.
Tanečníci, kteří jsou vybráni do soutěžní složky jsou povinni vyplnit celé rodné číslo a adresu trvalého bydliště. Tyto údaje jsou nezbytné pro registraci k taneční
organizaci CDO. Dále Vás žádáme o vyplnění a podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů (v rámci GDPR), který je další přílohou tohoto dopisu.
ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 

Každý tanečník je povinen odevzdat na recepci tanečního studia D4U HOUSE (Praha 9 Střížkov) - řádně vyplněnou přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů,
lékařské potvrzení (platnost do června 2020), okopírovanou kartičku pojištěnce. Dokumenty odevzdejte pokud možno v obálce s nadepsaným jménem tanečníka a kurzu.
Dokumenty můžete také zasílat ve formě PDF na email katka@dancers4you.cz.
ZAČÁTEK SEZÓNY

Pokud se po absolvování kteréhokoliv konkurzu rozhodnete v září nastoupit do kurzů, zapiště si datum 9. září, kdy začínají všechny lekce na všech pobočkách.
Pobočky našeho studia naleznete v Praze (Praha 9 - Střížkov - D4U HOUSE, Praha 7 - ZŠ Korunovační, Praha 4 - Háje - Fitness Galaxie, Praha 8 - Krakov - Fitness FIT2B, 
Praha 10 - Petrovice - Veronské náměstí), Roztokách u Prahy, Kralupech nad Vltavou a Nehvizdech.
PRVNÍ LEKCE

Na první lekci si můžete zajít vyzkoušet, zda-li jste spokojeni s Vaším výběrem či zařazením do kurzu. Seznámíte se s lektorem, který Vás provede celou taneční sezónou.
Prosíme Vás, na první lekci doneste lektorovi potřebné dokumenty - potvrzení od lékaře (musí platit min. do konce června 2020), okopírovanou kartičku zdravotního
pojištěnce, doklad o zaplacení kurzovného (výpis z účtu, účtenku, prohlášení). 
PLATBA KURZOVNÉHO - PODMÍNKA PŘIJETÍ

Po zveřejnění výsledků o zařazení do taneční složky, musí člen zaslat minimálně zálohu ve výši 2 000,-Kč a to do konce června, ale doporučujeme uhradit členský příspěvek 
v plné výši, je to především naše doporučení, vyhneme se tím administrativní zátěži, protože platby kurzovného se mnohdy řeší po termínech. 
Kurzovné se platí ve dvou částech za rok - I. a II. pololetí. I. pololetí musí být zaplaceno do 15. července 2019  a II. pololetí nejpozději do 15. ledna 2020.
V případě, že nemůžete uhradit celou částku do tohoto termínu, stačí napsat na michal@dancers4you.cz, budeme se Vám snažit maximálně vyjít vstříc. Na požádání je
možné platbu rozložit na splátky. Podrobné informace o cenách kurzů a případné slevy kurzovného najdete na našich webových stránkách viz výše, v sekci "KURZY".
Při platbě kurzovného na celý školní rok můžete uplatnit slevu 500,-Kč (tzn. 8500,-Kč/rok), platba musí být připsána do 15.7.2019. Platba soutěžní složky je 4500,-Kč/pololetí.
Doplatek kurzovného uhraďte posléze na účet 3392036339/0800 - Česká Spořitelna (stejný účet pro platbu zálohy).
Při platbě zálohy či doplatku kurzovného uvádějte jako variabilní symbol prvních 6 čísel rodného čísla tanečníka a do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení
tanečníka + název kurzu, který navštěvuje (např. Marie Nováková - JVK A).
NESOUTĚŽNÍ SLOŽKY

Pokud budete zařazeni do nesoutěžního kurzu, tréninky budou probíhat 1x - 2x týdně většinou na jedné, Vámi vybrané, pobočce. Povinné taneční akce, kterých se účastní
všechny složky tanečního studia jsou Vánoční vystoupení (akce se koná v půlce prosince) a Závěrečné vystoupení (akce se koná v půlce června). Dále se tanečníci mohou 
zúčastnit podzimního tanečního tábora OCTOBER DANCE CAMP, letního tanečního tábora SUMMER DANCE STAGE 2020 nebo příměstských táborů (podrobnější
informace na našich webových stránkách v sekci "TÁBORY").
Taneční studio si vyhrazuje právo a je povinno sehnat za lektora složky adekvátní náhradu na lekci (z důvodu nemoci lektora apod.).
SOUTĚŽNÍ SLOŽKY

Soutěžní složky trénují 2x - 3x týdně. Členství v soutěžní složce obnáší vyšší výdaje na tanečníka (kostýmy, licenci, startovné na soutěže).
Tanečníci jsou povinni se zúčastnit Vánočního vystoupení (akce se koná v půlce prosince) a Závěrečného vystoupení (akce se koná v půlce června) a dále se účastní
během taneční sezóny soutěží (březen-červen). Naše taneční studio jezdí na soutěže, které jsou pořádány organizací CZECH DANCE MASTERS, případně TANEČNÍ
SKUPINA ROKU. Dále se tanečníci mohou zúčastnit podzimního tanečního tábora OCTOBER DANCE CAMP, letního tanečního tábora SUMMER DANCE STAGE 2020
nebo příměstských táborů (podrobnější informace na našich webových stránkách v sekci "TÁBORY").
Soutěže probíhají od března do června, záleží na postupech skupiny. 
Každý tanečník v soutěžní složce je povinen se zúčastnit zimního víkendového soutředění před začátkem soutěží, které probíhá v tanečním studiu na Střížkově. Cena
soustředění činí 1 000,-Kč. 
Dále je tanečník povinen zaplatit částku 2 000,-Kč za kostým, který se po sezóně stává majetkem tanečníka.
Dalším poplatkem, který je tanečník povinen zaplatit je částka ve výši 350,-Kč, jako licence za registraci na soutěže organizace CZECH DANCE MASTERS (CDO).
Tanečník platí na každou soutěž startovné (100,-/200,-Kč, cena se může lišit).  Pro další školní rok, již startovné vybírat nebudeme hotově, ale bude se zasílat
jednorázově na účet D4U. Výše zmíněné poplatky (kostým, licence, startovné, soustředění) musí být připsány na náš účet nejpozději do 15.prosince 2019.
Víme, že členství v soutěžní složce je více náročné na výdaje, a proto pokud budete mít jakýkoliv problém, dotaz, klidně se na nás obraťte a my Vám maximálně vyjdeme vstříc.



SLOŽKY "UNITE"

Složka Unite je vybrána jako malá skupina tanečníků, na které se vztahují všechny informace jako na soutěžní složku. Pokud je tanečník vybrán do soutěžní složky a zároveň 
do složky Unite, je povinen platit poplatky dvakrát. Výše kurzovného za Unite činí 2 200,-Kč pro tanečníka, který tancuje v jiné soutěžní složce nebo 2 500,-Kč
pro tanečníka, který tancuje pouze ve složce Unite a nenavštěvuje jinou složku v našem tanečním studiu.
Tanečník dále hradí zbylé poplatky (kostým, startovné). Licenci platí tanečník pouze jednou, pokud tancuje v jiné soutěžní složce, a to na celou soutěžní sezónu.
ZÁVĚR

Doufáme, že se Vám v našem tanečním studiu bude líbit a novou taneční sezónu si plně užijete. V případě jakýhkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit, budeme Vám
plně k dispozici. Navštívit nás můžete osobně na recepci v tanečním studiu D4U HOUSE (Teplická 275/30, Praha 9 Střížkov), případně nás můžete kontaktovat na telefonním
telefonním čísle 774 033 958 (recepce), 777 033 953 (Michal Bezruč - vedoucí tanečního studia). Zprávy a dotazy nám můžete psát na emailové adresy:
sekretariat@dancers4you.cz (sekretariát), michal@dancers4you.cz (Michal Bezruč), katka@dancers4you.cz (Kateřina Kubálková, kancelář tanečního studia).

DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST A PŘÍPADNÉ DOTAZY VÁM RÁDI ZODPOVÍME
Michal Bezruč (ředitel studia) 777 033 953, michal@dancers4you.cz

katka@dancers4you.cz
RECEPCE - 774 033 958


