FINANČNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD TANEČNÍ ŠKOLY B-ORIGINAL, Z.S.
1/ CENY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ PRAHA (OC ŘEPY)
Základní kurz

“Stylovka” - příČlenský příspěvek
davný kurz v délce
celkem
60 min
(za pololetí)

délka lekce

zákl. členský
příspěvek
(za pololetí)

Mini děti

55 min 2x týdně

4.490 Kč

-

4.490 Kč

Začátečníci, Street Fun

60 min 2x týdně

4.490 Kč

-

4.490 Kč

Mírně pokročilí

75 min 2x týdně

5.490 Kč

+ 1.000 Kč volitelně

6.490 Kč

Pokročilí

75 min 2x týdně

5.490 Kč

+ 1.000 Kč povinně
volitelná lekce

6.490 Kč

TOP

90 min 2x týdně

5.990 Kč

+ 1.000 Kč povinně
volitelná lekce

6.990 Kč

“Stylovka” jako samostatný kurz

60 min 1x týdně

3.990 Kč

Session (nevedená hodina dle rozvrhu)

Pro všechny základní kurzy zdarma v ceně.

Docházka 1x týdně

Možná pouze u začátečníků, lekcí Street Fun a “mini” dětí.
Odečítá se 1.000 Kč ze základního čl. příspěvku.

Úroveň

Nejsme plátci DPH.
2/ V případě, že člen má zájem docházet na lekce 1x týdně a u daného kurzu je to možné,
je částka stanovena dle výše uvedené tabulky.
3/ Členovi nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku při překážkách vzniklých na jeho
straně, které mu brání v řádné docházce.
4/ Členové, kteří nemají prokazatelně zaplacené členské příspěvky, mají pozastaveno členství a nemohou se účastnit kurzu (lekcí), a to až do vyrovnání dluhu.
5/ Úhrada členských příspěvků dle bodu 1/ jakož i ostatní platby, probíhají bezhotovostním převodem na níže uvedený bankovní účet, a to v termínu splatnosti dle bodu 7/.
číslo účtu - pobočka Praha:

2501038954/2010

Variabilní symbol platby je číslo faktury.
Hotovostní platby jsou možné pouze ve výjimečných případech na základě předchozí dohody na recepci Taneční školy B-Original v Praze Řepích.
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6/ Z bezpečnostních a organizačních důvodů nejsou lektoři na hodinách v průběhu roku
oprávněni přijímat jakékoliv platby v hotovosti. Výjimkou je výběr poplatků za extra lekce
dle bodu 8e.
7/ Členské příspěvky lze hradit buď čtvrtletně nebo pololetně, nikoli měsíčně. Faktura je
vždy vystavena na období daného školního pololetí. Pokud si člen zvolí úhradu ve čtvrtletních splátkách, fakturu může uhradit ve dvou rovnoměrných splátkách v poměru 50/50,
avšak za každých okolností musí uhradit plnou částku za celé pololetí. Ukončení či
přerušení docházky nezakladá právo na neuhrazení celé výše členského příspěvku za dané
pololetí.
První splátka členských příspěvků za 1. pololetí musí být učiněna nejpozději do 23.9.2022,
druhá čtvrtletní splátka do 18.11.2022.
První splátka členských příspěvků za 2. pololetí musí být učiněna nejpozději do
17.2.2023, druhá čtvrtletní splátka za 2. pololetí nejpozději do 14.4.2023.
8/ Dodatečné členské příspěvky:
•

a/ Original Winter (zimní soustředění)
• Soustředění je pro všechny členy soutěžních složek povinné.
• Cena 3.990 Kč + doprava (splatnost do 29.11.2022). V případě navýšení nákladů ze strany poskytovatele služeb si Taneční škola B-Original vyhrazuje
právo na úpravu ceny odpovídající této změně.
•

Pokud se soustředění (trvající maximálně 48 hodin) uskuteční v taneční škole
v Praze Řepích, cena je 1.500 Kč.

•

b/ Kostýmy - oblečení, které zajišťuje Taneční škola B-Original za účelem účasti na
soutěžích a/nebo vystoupení(ch).
• Cena kostýmu: pro všechny členy soutěžních skupin je v rozmezí 1.500 3.000 Kč, a to podle pokročilosti skupiny a jejímu zařazení do soutěžní kategorie na soutěžích. Taneční škola B-Original si vyhrazuje právo na úpravu
ceny kostýmu.
• Splatnost - 14 dní od vystavení faktury (předběžně leden 2023).
• Maximálně 20 % z ceny kostýmu jde na režijní a personální náklady spojené
s pořízením kostýmů. Kostýmy vybírá lektor, případně pověřená osoba, podle
tématu choreografie.

•

c/ Startovné na soutěže (vstupenka pro soutěžícího)
• Veškeré startovné na soutěže se hradí dle propozic organizátorů, na základě
vystavené faktury ze strany B-Original.
Soutěže CDO, TSR a některé pohárové soutěže mají vždy stanovenou uzávěrku prezence, což znamená, že po stanoveném datu Taneční škola B-Original musí za svého
člena uhradit startovné v plné výši bez ohledu na jeho případnou neúčast na dané
soutěži. Pokud se člen do stanoveného data písemně neodhlásí svému lektorovi z
dané soutěže, již uhrazené startovné mu propadá ve prospěch organizátora a je povinen ho v plné výši uhradit Taneční škole B-Original, která startovné za člena organizátorovi uhradila, pokud tak již neučinil.

•

d/ Doprava na soutěž a soustředění
• Dopravu na všechny soutěže si hradí každý účastník sám. Na vybrané soutěže a
soustředění zajišťuje Taneční škola B-Original autobusovou dopravu. Registrace
autobusové dopravy na konkrétní soutěž bude probíhat prostřednictvím klientské sekce CRM systému Taneční školy B-Original. Po provedení registrace
bude systémem automaticky vystavena faktura a odeslána na kontaktní email
člena a/nebo jeho zákonného zástupce. Po uzávěrce přihlašování autobusové
dopravy na danou soutěž již nebude možné dopravu odhlásit a člen je povinen
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stanovenou částku uhradit bez ohledu na to, zda objednanou dopravu využije
či nikoliv. Cena za dopravu je stanovena podle nabídky konkrétního dopravce.
•

e/ Extra tréninky - určí s dostatečným předstihem Taneční škola B-Original
• Mohou být zorganizovány např. za účelem dotrénování choreografie na soutěž
ve větších prostorách.
• Cena: 100 - 300 Kč/hod, podle místa, délky trvání tréninku a počtu
zúčastněných členů (splatnost v hotovosti v den konání extra tréninku).
V případě vzniku přebytku na dodatečných členských příspěvcích vybraných od jednotlivých členů podle bodu 8/, tj. pokud budou reálné náklady na zajištění např.
soustředění či kostýmů nižší než stanovený dodatečný členský příspěvek, bude tento
přebytek převeden do provozního či rezervního fondu a použit k financování provozních nákladů Taneční školy B-Original.

9/ Výuka kurzů se řídí rozvrhem, který je k dispozici na webových stránkách Taneční školy
B-Original. Výuka kurzů (lekcí) se neuskuteční ve dnech, na něž připadají státní a ostatní
svátky a volna stanovená pro městský obvod Praha 6 - Řepy. Pokud by došlo k výluce výuky
z důvodu zásahu vyšší moci, tj. z důvodu neodvratitelné události, které nelze zabránit ani
při vynaložení veškerého možného úsilí, tj. i v důsledku nařízení státu a jeho orgánů (např.
v souvislosti s epidemiologickou situací na území ČR v souvislosti se šířením covid 19 a přijatých opatření), bude člen o tomto bez zbytečného odkladu informován a výuka bude dle
možností nahrazena alternativním způsobem. V takovém případě členovi nevzniká právo
na vrácení již uhrazených členských příspěvků a/nebo na neuhrazení splatných
pohledávek za člena.
10/ Výuka začíná 12.9.2022.
11/ Všechny kurzy končí v pátek 16.6.2023.
12/ Výuka může být omezena v následujících případech:
• překážky na straně pronajímatele prostor - např. havárie vody atd., rekonstrukce
objektu/pronajatých prostor,
• mimořádné školní prázdniny,
• akutní nemoc lektora kurzu a nemožnost zajištění náhrady,
• z důvodu zásahu vyšší moci, případně omezení ze strany státu/státních orgánů.
13/ Taneční škola B-Original si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, což nezakládá
nárok na vrácení uhrazených členských příspěvků či neuhrazení splatných pohledávek za
člena.
14/ Členové jsou povinni dodržovat podmínky výuky, jakož i pokyny lektora, dále je povinen udržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení v prostorách Taneční školy B-Original, přičemž odpovídá (příp. jeho zákonný zástupce) za škodu, kterou svým jednáním způsobí. V případě prokazatelného porušení kázně či níže uvedených bodů, může být člen
z kurzu (lekce) vykázán bez náhrady (u mladších 18 let je o tomto okamžitě formou sms
vyrozuměn jeho zákonný zástupce). V případě opakovaného porušení povinností či v závažných případech je Taneční škola B-Original oprávněna vyloučit člena z kurzu bez
náhrady a členovi v takovém případě nevzniká právo na vrácení uhrazeného členského
příspěvku, a to ani z části. Za porušení povinností se považuje zejména:
• požívání alkoholických či jiných omamných látek,
• kouření a vandalství v prostorech Taneční školy B-Original, jakož i na jiných místech, kde se koná kurz (lekce), mimořádná lekce či soutěž,
• opakované pozdní příchody na lekce,
• nerespektování pokynů lektora kurzu, či jiné pověřené osoby.
15/ Za osoby mladší 18 let nese Taneční škola B-Original, resp. lektor, který vede daný kurz
(lekci), odpovědnost v průběhu výuky, nikoli však před a po jejím ukončení.
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16/ Všechny důležité informace spojené s organizací taneční sezóny budou zasílány
emailem, případně zkrz jinou vhodnou komunikační platformu a můžou být uvedeny
s dostatečným předstihem i na stránkách Taneční školy B-Original www.b-original.cz. Členové jsou povinni jednotlivé informace a změny sledovat sami, v případě nejasností mohou
kontaktovat recepci Taneční školy B-Original, popř. lektora daného kurzu.
SCHVÁLENO VÝKONNÝM VÝBOREM TANEČNÍ ŠKOLY B-ORIGINAL, Z.S., DNE 1.8.2022
V PRAZE.

