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1a/ 
CENY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚKVŮ PRAHA ŘEPY 
Děti (8 - 11 let), Junioři (12 - 14 let), Dospělí (15+), 2x1,5 hod./ týden 

Děti (6 - 7 let), Děti (8 - 11 let), Junioři (12 - 14 let), Dospělí (15+), 2x1 hod./ týden 

Děti (4 - 5 let), 2x1 hod./týden 

1b/ 
CENY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚKVŮ PLZEŇ 
Junioři (12 - 14 let), Dospělí (15+), 2x1,5 hod./ týden 

Děti (4 - 6 let), Děti (7 - 10 let), Junioři (11 - 14 let), Dospělí (15+), 2x1 hod./ týden 

  
 1c/ 
CENY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚKVŮ KRALUPY nad VLTAVOU 
Junioři (11 - 14let), 2x1 hod 15min/ týden 

Děti (7 - 10 let), 2x1hod/ týden 

Děti (4 - 6 let), 2X45min /týden 
 2000,- Kč 1/2 rok  

2/ Veškeré uvedené ceny jsou včetně 21% DPH. 

3/ V případě, že v kurzu bude méně než 10 osob a přes to bude otevřen, zvyšuje se cena o 
200,- Kč na pololetním kurzovném na osobu/vždy po konzultaci s rodiči o pokračování 
kurzu. 

4/ Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho 
strany, které mu brání v řádné docházce. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody podložené 
lékařskou zprávou, kdy na základě písemné žádosti vracíme 50% poměrné částky za 
nevyužité lekce. Minimální doba nepřítomnosti je 4 souvislé týdny a více. 

5/ Tanečníci, kteří nemají prokazatelně zaplacené členské příspěvky, mají pozastaven 
vstup do tanečního sálu až do vyrovnání dluhu. 

6/ Hotovostní platby jsou možné v taneční škole v Praze Řepích a v Plzni na recepci. 
V Kralupech nad Vltavou pouze bezhotovostně na účet. 

7/ Bezhotovostní platby se provádí na účet 43–7848420207/0100, variabilní symbol je rodné 
číslo člena. 
Specifické symboly pro bezhotovostní úhradu členských příspěvků jsou: 
 Praha:    1 
 Plzeň:    2 
 Kralupy nad Vltavou: 3 

8/ Z bezpečnostních důvodů nemají trenéři povoleno přijímat platby v hotovosti na 
hodinách v průběhu roku. Výjimkou je pouze výběr startovného na soutěž. 

4400,- Kč 1/2 rok

3500,- Kč 1/2 rok

3000,- Kč 1/2 rok

3500,- Kč 1/2 rok

3000,- Kč 1/2 rok

2500,- Kč 1/2 rok

2250,- Kč 1/2 rok
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10/ Kurzy lze hradit pouze pololetně nikoli měsíčně. Úhrada členských příspěvků za 
1.pololetí je nejpozději do 18. 9. 2015. Za 2.pololetí nejpozději do 19.2.2016 

11/ Dodatečné členské příspěvky – pro soutěžní složky  
• B-O Winter (zimní soustředění )-> slouží ke stavbě choreografie. Soustředění je pro 

všechny povinné.  
Cena 2.500,- Kč (splatnost do 30. 12. 2015). 
Kdo se nezúčastní zimního soustředění z jakéhokoli důvodu a chce být zařazen do 
soutěžní choreografie, platí dodatečný členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč. 

•  Soutěžní složky, které se zúčastní pouze pohárových soutěží mají víkendové  
 soustředění v  taneční škole v Řepích. 

 Cena 1.000,- Kč (splatnost do 30.12. 2015). 
 Kdo se nezúčastní víkendového soustředění z jakéhokoli důvodu a chce být zařazen 
 do soutěžní choreografie, platí dodatečný členský příspěvek ve výši 500,- Kč. 

• Kostýmy -> oblečení, které zajišťuje taneční škola, 20% z částky jde na režijní a 
personální náklady spojené s pořízením kostýmů. Kostýmy vybírá lektor, případně 
pověřená osoba, podle tématu choreografie.  
Cena 2.500,- Kč (splatnost do 31. 1. 2016) 

• Licence pro Czech Dance Organization, (CDO) -> tento poplatek je přímo odesílán 
do taneční organizace, ve které je taneční škola B-Original zaregistrována. Platí na 
jeden školní rok.  
Cena 300,- Kč (splatnost do 15. 11. 2015) 

• Startovné na soutěž-> (vstupenka pro soutěžícího), platí se na každé soutěži. 
Cena 100,- Kč (splatnost týden před konáním soutěže). V případě neuhrazení 
licence CDO činí startovné na soutěžích CDO 200Kč. Startovné na jednotlivou soutěž  
Taneční skupinu roku činí 150Kč/osoba. Na ostatní pohárové soutěže dle soutěžních 
propozic. 

• Doprava na soutěž a soustředění->odvoz na všechny soutěže si hradí každý účastník 
sám. Na vybrané soutěže a soustředění zajišťuje taneční škola autobusovou 
přepravu, cena je pak stanovena podle místa konání konkrétní akce.  

• Extra tréninky -> určí s dostatečným předstihem lektor. Můžou být například kvůli 
dotrénování choreografie na soutěž ve větších prostorách. 
Cena 30-100,- Kč podle místa a délky trvání tréninku (splatnost v den konání 
extra tréninku). 

12/ Výuka kurzů se řídí uvedeným rozvrhem, který je k nahlédnutí na stránkách taneční 
školy. Kopírujeme přesně školní rok, tzn., že dodržujeme veškeré svátky a volna podle 
Prahy 6 (pro Prahu), Plzeň a Kralupy nad Vltavou. 

13/ Jednotlivé kurzy začínají druhý týden v září. 

14/ Všechny kurzy končí v pátek 17. 6. 2015 závěrečným vystoupením všech tanečníků.   

15/ Výuka může být omezena v následujících případech: 
• překážky na straně pronajímatele prostor - havárie vody  
• mimořádné školní prázdniny  
• akutní nemoc trenéra a nemožnost zajistit náhradu - nahrazeno v náhradním 

termínu 

16/ V případě prokazatelného porušení kázně či níže uvedených bodů může být tanečník z 
hodiny vykázán bez náhrady /u mladších 15-ti let je o tomto okamžitě formou sms  
vyrozuměn rodič/v opakovaných či závažných případech je vedení oprávněno vyloučit 
osobu z kurzu bez náhrady: požívání alkoholických či jiných omamných látek či kouření a 
vandalství v prostorech výuky, opakované pozdní příchody, nerespektování pokynů trenéra 
či jiné pověřené osoby. 

17/ Za děti mladší 15-ti let neseme odpovědnost v průběhu výuky nikoli po ukončení 
tréninku. 
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18/ Taneční škola B-Original nenese zodpovědnost za cennosti ponechané v šatnách. 

19/ Všechny důležité informace spojené s organizací taneční sezóny budou uváděny 
s dostatečným předstihem na stránkách taneční školy www.b-original.cz  nebo na 
facebooku taneční školy. Členové jsou povinni jednotlivé informace a změny sledovat sami, 
a v případě nejasností mohou kontaktovat recepci popř. lektora daného kurzu. 

SCHVÁLENO VÝKONNÝM VÝBOREM TANEČNÍ ŠKOLY B-ORIGINAL, Z.S., DNE 31.8.2015 V 
PRAZE 

http://www.b-original.cz

