Závazná přihláška
do tanečního kurzu pro školní rok 2021/2022

TS IMAGE JABLONEC
Kontakty:
Bc. Lucie Potůčková
e-mail: image-tanecnistudio@seznam.cz
web:www.image-tanecnistudio.com
facebook: image tanec
Přihlašuji svou dceru/svého syna …………………………………..do tanečního kurzu.
Datum narození:……………Věk:……..Třída:………Škola……………………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………………..........
Telefon: matka…………………………………
otec………………..…………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………………
Kurz: (označte)

* 1 x týdně

* 2x týdně

ÚTERÝ

16:00 – 17:00

Děti (do 9 let)

Základní škola Arbesova

17:00 – 18:00

Junioři (od 10 let)

Základní škola Arbesova

16:00 – 17:00

Děti (do 9 let)

Základní škola Arbesova

17:00 – 18:00

Junioři (od 10 let)

Základní škola Arbesova

1x týdně

2x týdně 2000,- Kč

STŘEDA

Platba:

1200,- Kč

2. pololetí platba do 31.1.2022

1. platba do 20.9.2021
INFORMACE PRO RODIČE:











Na výuku tance je třeba docházet 5 min. před výukou tance, trénink začíná dle rozvrhu hodin tance,
všichni členi jsou v době převlékání v šatně a čekají na příchod trenérky
Trenérka přebírá zodpovědnost za děti v době, kdy si je osobně převezme.
Nenoste žádné cennosti, za ztrátu cenností neručíme.
Pokud se dcera/syn nemůže z různých důvodů dostavit na výuku, je nutno předem sms zprávou na tel.č.
720 259 273 nebo e-mailem (viz výše) omluvit.
V případě neuskutečnění výuky tance, budou rodiče (prostřednictvím webu) vždy minimálně den předem
informováni. V případě náhlé nemoci trenérky, v den konání tréninku, bude
rodičům zaslána sms zpráva. Změna výuky vyhrazena.
V případě opakovaného nežádoucího chování člena či členky následuje ukončení tanečního kurzu bez
nároku vrácení kurzovného!
Vrácení kurzovného je pouze v případě dlouhodobé nemoci či úrazu doložené odbornou lékařskou
zprávou do 5 dnů od zjištění zdravotních obtíží – vratná částka kurzovného se odvíjí od dne doložení
lékařské zprávy.
Termín platby kurzovného bude vždy stanoven. Dodržujte termín splatnosti. V případě neprovedené
platby kurzovného ve stanoveném termínu, člen ukončuje svou účast ve studiu.
Informace ohledně výuky, organizace a novinkách vždy naleznete na našich webových stránkách,
prosím, sledujte je vždy před výukou a během prázdnin a hlavně letních prázdnin!!!

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami TS IMAGE Jablonec nad Nisou.

V ……………………………dne: …………
Podpis rodičů:…………………………………….

