
 PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍHO SOUBORU 
VICTORY DANCE HAVÍŘOV  

PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

JMÉNO a PŘÍJMENÍ…………………………………………………………………………………………………………………….. 


DATUM NAROZENÍ .……………………………………………….. RODNÉ ČÍSLO ............................................................ 


BYDLIŠTĚ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


ŠKOLA ............................................................................................................................... TŘÍDA .…………………………………… 


ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ..................................... STÁTNÍ OBČANSTVÍ .……………………………………………. 


ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 

JMÉNO a PŘÍJMENÍ ............................................................................................................................................................. 


BYDLIŠTĚ......................................................................................................................................................................................... 


TELEFON ......................................................................E-MAIL ..............................................................................................


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ČLENA ODDÍLU MLADŠÍHO 18 LET 

Já, níže podepsaný/á,


tímto, jakožto zákonný zástupce osoby uvedené v přihlášce, čestně prohlašuji, že můj syn / má 
dcera je plně způsobilý/á k účasti na trénincích/akcích/soutěžích pod záštitou tanečního klubu 
Victory Dance Havířov a s jeho/její účastí na trénincích/akcích/soutěžích souhlasím.


Jsem si plně vědom/a, jaká zdravotní rizika z účasti na trénincích/akcích/soutěžích pro členy klubu 
plynou, a v případě, že se zdravotní stav člena klubu uvedeného/é výše změní po učinění tohoto 
prohlášení natolik, že nebude schopen/a se tréninků/akcí/soutěží účastnit, zavazuji se, že mu/jí 
účast na těchto trénincích/akcích/soutěžích nepovolím.


Dítě bude po skončení tréninku vyzvedavát:  

Dítě bude odcházet samo                             ANO  /  NE 

v ................................. dne .............................	 	 	 	 ____________________________

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 podpis




INFO LÍSTEK - NEODEVZDÁVAT, UCHOVAT 

ROČNÍ ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 4000,-Kč tzn. 2000,-kč pololetí. 
Školné se platí půlročně vždy do stanoveného data.

Za 1. pololetí prosím uhraďte školné do 1. 10. 2022. (Nováčci mají několik tréninků na 
vyzkoušení, než školné zaplatí). Školné se po zaplacení vrací pouze na základě 
lékařského potvrzení o nutnosti ukončit návštěvu kroužku, vrácená částka bude 
poměrnou k odchozeným a neodchozeným měsícům, proto si dobře rozmyslete, 

zda vaše dítě chce opravdu navštěvovat naši skupinu. 

Za 2. pololetí platba do 25. 2. 2023.

Způsoby platby: Bankovním převodem – č.ú.: 2201150565/2010 – do poznámky 
jméno tanečnice nebo hotově – trenérce


SOUČÁSTÍ PŘÍPRAVY NA SOUTĚŽE JSOU WORKSHOPY S EXTERNÍMI TRENÉRY, 
KTERÉ BUDOU PROBÍHAT V SOBOTU A PLATIT SE ZVLÁŠŤ.  
CENA WORSHOPU 50,- AŽ 250,-KČ, PODLE TRENÉRA. 

V PRŮBĚHU SEZÓNY SE ÚČASTNÍME SOUTĚŽÍ NA KTERÉ JE TŘEBA SE PŘIPRAVIT. 
TRÉNINKY BUDOU PROBÍHAT 2x TÝDNĚ, STŘEDA A PÁTEK DLE VĚKOVÝCH 
KATEGORÍÍÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ GENERÁLA SVOBODY, HAVÍŘOV-ŠUMBARK. 
2x DO MĚSÍCE BUDE KONDIČNÍ TRÉNINK.  

Další výdaje 
KOSTÝM 1500,-Kč – 2000,-Kč, 
STARTOVNÉ (na každé soutěži je to různé) 100,-Kč – 300,-Kč 
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 100,-Kč – 650,-Kč/ SOUTĚŽ 

DOPRAVA NA SOUTĚŽE JE POVINNÁ OBJEDNANOU AUTOBUSOVOU 
DOPRAVOU, CENA SE ODVÍJÍ PODLE VZDÁLENOSTI 

SOUSTŘEDĚNÍ 2000,-Kč až 3000,-Kč. 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali přihlášením Vašeho dítěte do 
kroužku Victory Havířov z.s.,

* pokud má Vaše dítě jakékoli zdravotní potíže či psychické omezení, neprodleně nás o tom 
informujte

* před zahájením a po skončení tréninku za své děti zodpovídají rodiče, DO TĚLOCVIČNY JE 
RODIČŮM VSTUP ZAKÁZÁN

* všichni účastníci Victory Dance Havířov jsou povinni dodržovat pokynů trenéra a dodržovat 
bezpečnost a ochranu zdraví po celou dobu tréninku.

* neúčast na tréninku je nutné předem omluvit na email, sms nebo telefonicky

* nedoporučujeme nosit na trénink cenné věci a větší obnos peněz, za tyto věci nepřebíráme 
zodpovědnost.

* rodiče svým podpisem dávají souhlas s fotografováním účastníků a případným vyvěšením fotografií 
na nástěnce, facebooku a různých vebových stránkách za účelem propagace kroužku.

* rodiče svým podpisem potvrzují správnost uvedených údajů na přihlášce a dávají tímto souhlas,

aby v ní uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních 
údajů.úhrada

* v případě nutnosti tréninku o víkendu (před soutěžemi) je účast povinná 


