Taneční studio B-Fresh, z.s.
PODMÍNKY ČLENSTVÍ 2021/2022
Taneční studio B-Fresh zajišťuje svým členům vzdělávání v oblasti Street Dance, zajišťuje
kvalitní tréninkové podmínky, čisté tréninkové prostředí i zázemí, pořádá vzdělávací
workshopy a semináře, organizuje besídky pro rodiče, zodpovídá za vzdělané
a pedagogicky proškolené lektory, zajišťuje chod recepce studia, celoročně
organizuje účast členů B-Fresh na tanečních soutěžích a tanečních táborech
pořádaných jinými organizacemi, organizuje příměstské tábory a letní
soustředění, zajišťuje propagaci a reklamu tanečního studia,
zprostředkovává svým členům nejnovější světové trendy v oblasti Street
Dance kultury, zodpovídá za členy v době výuky a ručí za to, že lektoři
budou na výuce včas, případně bude zajištěn suplující lektor.
ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:
• Organizátor kurzu může přijmout pouze tolik členů, aby jejich počet nenarušil kvalitu výuky.
Při naplnění složky organizátor může zájemce z kapacitních důvodů odmítnout.
• Organizátor zodpovídá za členy pouze v době výuky.
• Rodiče v průběhu lekcí čekají na své děti mimo prostory studia a s výjimkou dětských kurzů
pro nejmenší si děti vyzvedávají výhradně ve vstupní hale nebo před budovou.
• V rámci kurzů pro nejmenší děti rodiče pomohou dětem s převlékáním a přípravou na
výuku a poté studio opouští. Děti si vyzvedávají až současně s časem, kdy výuka končí.
• DŮLEŽIÉ! Parkování na protilehlém parkovišti je dovoleno pouze v případě, že rodič dítě
během 5 minut předá/vyzvedne. Důrazně prosíme rodiče, aby neblokovali parkoviště
stáním na jeho středu! Parkování delší než 15 minut není možné, parkoviště je soukromým
pozemkem a je určeno pouze jeho smluvním nájemcům a návštěvníkům restaurace.
• Všichni členové TS B-Fresh jsou povinni chodit na tréninky včas.
• Do prostoru šaten je zakázáno vstupovat ve venkovní obuvi.
• Každý člen, který se na trénink dostaví se zpožděním, nebo se jej vůbec nezúčastní, je
povinen mít tuto neúčast vždy předem omluvenou, a to formou SMS svému trenérovi.
• Po třech neomluvených trénincích považujeme členství za ukončené, a to bez nároku na
vrácení kurzovného.
• Všichni tanečníci chodí na tréninky v čisté sportovní obuvi s nebarvící podrážkou,
pohodlném oblečení a s sebou mají vždy dostatek tekutin.
• Každý úraz, který si tanečník během tréninku způsobí, je povinen neprodleně oznámit
svému trenérovi! Hlášení o úrazech jsou akceptovatelná do 24 hodin od tréninku.
•

Není-li trenérem sděleno jinak, v průběhu všech školních prázdnin se tréninky nekonají.

•

V době jednodenních státních svátků se tréninky většinou konají, trénéři vždy informují
předem.

•

Organizátor může zrušit tréninky v období zdravotní epidemie , z hygienických nařízení, při
zásahu vyšší moci, nebo z vážných technických důvodů (např. poruchy přívodu energie,
opravy atd.)

•

Taneční studio sděluje rodičům důležité informace formou zpravodajů v tištěné nebo
elektronické podobě. Prosíme rodiče, aby uváděli čitelně své emailové adresy a svoji
příchozí poštu si kontrolovali.

FINANCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY:
• Splatnost pololetních členských příspěvků pro Brno i Slavkov: do 30.září a 30.ledna
daného školního roku.
•

Uvedené ceny kurzovného jsou platné při včasné úhradě do data splatnosti. Při pozdní
úhradě se všechny ceny kurzovného zvyšují o paušální poplatek 500,-Kč!

V ROCE2021/2022 Taneční studio B-Fresh nabízí členům kondičních kurzů ( 1x týdně)
možnost platby kurzovného ve 4 splátkových etapách dle období.
SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 1.pololetí:
1.etapa - do 30.9. / 2.etapa - do 30.10. / 3.etapa - do 30.11. /4.etapa - do 30.12.
SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 2.pololetí:
1.etapa - do 30.1. / 2.etapa - do 28.2. / 3.etapa - do 30.3. /4.etapa - do 30.4.
Ceny výše splátek jsou vždy přímým poměrem z výše celkového kurzovného. Tedy např.
Kurzovné složky Little Fresh činí 2700,-Kč na pololetí - splátky tedy budou 4x 675,-Kč.
•

Mimo členské příspěvky se hradí v průběhu roku mimořádné víkendové tréninky ( 50,Kč/ hod.), kostýmy na Vánoční show a v případě soutěžních složek také kostýmy na
soutěžní choreografie, soutěžní licence a startovné. Profi složky mívají na jaře 2-3
denní soustředění. Prosíme rodiče, aby s těmito výdaji počítali!

•

Úhradu členských příspěvků je možné provést převodem na účet Tanečního studia BFresh 2269170001/5500, Raiffeisenbank, a.s., variabilní symbol: rodné číslo člena + do
poznámky pro příjemce platby uvádějte jméno člena. Platbu je možné provést i v
hotovsti na recepci studia, ale pokud je to možné, preferujeme bankovní převod.

•

Noví členové mají možnost vyzkoušet úvodní lekci zdarma a poté až uhradit členské
příspěvky. Pokud po vyčerpání zkušební lekce dojde k úhradě členských příspěvků a v
následujícím období tanečník přeruší docházku (platí i pro kurzy nejmenších dětí),
kurzovné se nevrací.

•

Nastoupí li tanečník až v průběhu semestru, cena členských příspěvků se úměrně
snižuje.

•

Návštěvníci opěn classů a jednorázových tanečních lekcí platí lekci ihned po příchodu
do studia před začátkem lekce.

•

Podpisem evidenčního listu rodič / člen souhlasí s členskými podmínkami.

•

Každý člen je povinen mít v pořádku platbu členského příspěvku a platbu bankovním
převodem řádně označit svým jménem. V případě, že nebudeme moci platbu dohledat
je člen povinnen předložit doklad o úhradě.

•

V případě nedodržení platebních podmínek nebude tanečník vpuštěn na trénink.

STORNO PODMÍNKY:
•

Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků při překážkách vzniklých z jeho
strany, které brání řádné docházce.

•

Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků při ukončení členství z důvodu
porušení členských podmínek.

•

Členské příspěvky budou vráceny v případě dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem (tzn.
více než 1 měsíc) se storno poplatkem z vratné částky 20%.

•

V případě, že si člen způsobí zranění nebo dlouhodobě onemocní, co nejdříve nás
kontaktujte a doložte lékařskou zprávu (zasílejte na kontakt veronika@b-fresh.cz).

OCHRANA OSOBNÍHO MAJETKU:
•

Každý člen má možnost si na recepci požádat o klíček od skříňky v šatně ( u malého sálu
jsou klíčky přímo ve dveřích skříněk) a zodpovídá si za všechny své cennosti, finance a další
cenné osobní věci uložené mimo zamčenou skříňku.

•

Pořadatel zodpovídá za tyto věci pouze v případě, že byly svěřeny do úschovy jemu
samotnému.

•

V případě, že se pořadatel dozví o protiprávním jednání formou krádeže v prostorách
studia, bude tuto skutečnost obratem hlásit příslušným bezpečnostním orgánům.

Veronika Opluštilová
statutární zástupce B-Fresh Brno

V Brně dne 8.9.2021

