VNITŘNÍ ŘÁD TCO AKTIVITY Z.S.

1 ČLENSTVÍ
1.1

Členství do TCO AKTIVITY z.s., vzniká odesláním on – line přihlášky
prostřednictvím: https://www.tco-dance.cz/prihlaska-clena

1.2

Členství trvá po dobu jednoho pololetí daného školního roku. Na každé pololetí je
potřeba odeslat novou on-line přihlášku.

1.3
1.3.1

Členství do TCO AKTIVITY z.s. zaniká:
Odhlášením člena písemnou formou prostřednitvím e-mailu sekretariat@tcodance.cz.

1.3.2
1.4

Dlouhodobými neuhrazenými pohledávkami člena vůči TCO AKTIVITY z.s.
Vedení má nárok vyloučit člena, bude-li svým chováním narušovat lekce, dopustí – li
se kázeňského přestupku, bude-li se nevhodně chovat k ostatním členům týmu,
nebo nebude-li plnit morální, etické či finanční závazky vůči TCO AKTIVITY z.s.

1.5

Pokud člen způsobí újmu jakéhokoliv charakteru směrem k TCO AKTIVITY z.s., je
povinen ji v plném rozsahu uhradit.

1.6

Nezodpovídáme za členy mimo časový rozsah lekce, tj. před a po skončení
oficiálního času tréninku.

1.7

Neručíme za cenné věci, peněžní částky, mobilní telefony, které členové donesou
na trénink.

1.8

Každý člen se zavazuje udržovat pořádek, třídíme odpad.

1.9

Našim členům doporučujeme mít sjednané individuální úrazové pojištění.

1.10

V průběhu školních prázdnin – podzimních, vánočních, jarních, pololetních a
velikonočních a v době státních svátků se lekce nekonají, pokud není předem
ohlášená změna.

2 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY TCO AKTIVITY Z.S.
2.1

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
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ČÁSTKA ZA

POČET LEKCÍ

POLOLETÍ

TÝDNĚ

MINI

3 300 Kč

2 x 1,5 hod.

2015 a mladší

DVK DD

3 900 Kč

3 x 1,5 hod.

2011 - 2014

JVK DD

3 900 Kč

3 x 1,5 hod.

2007 - 2010

HVK DD

3 300 Kč

2 x 1,5 hod.

2006 a starší

LIGA

1 100 Kč

1 x 1,5 hod.

neomezený

2 000 Kč

1 x 60 min.

3 – 6 let

ŠKOLÁCI DISKO

1 800 Kč

1 x 60 min

7 – 11 let

DOSPĚLÁCI DISKO

1 800 Kč

1 x 60 min

12 – 18 let

STREET S MARKEM

1 800 Kč

1 x 60 min

12+,18+

KONDIČKA S ELKOU

1 800 Kč

1 x 60 min

18+

TÝM

VĚK

SOUTĚŽNÍ TÝMY

NESOUTĚŽNÍ TÝMY
TANEČNKY PRO
NEJMENŠÍ

2.2

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

2.2.1

Před úhradou členských příspěvků je nutno vyplnit on – line přihlášku viz.1.1

2.2.2

Po odeslání on – line přihlášky odesíláme potvrzení o přijetí on –line přihlášky
(objednávky), včetně pokynů k platbě.

2.2.3

Na základě těchto pokynů uhraďte členské příspěvky.

2.2.4

Přidělený variabilní symbol je nutno dodržet pro správné spárování platby.

2.2.5

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

2.2.6

Splatnost členských příspěvků je 14 dní.

2.2.7

Po připsání částky na náš účet vám zasíláme fakturu – daňový doklad.

2.2.8

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na proforma faktuře, účtujeme
smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý měsíc v prodlení.

2.2.9

Úhrada členských příspěvků probíhá pouze bezhotovostně.

2.2.10

Hotovostní platbu členských příspěvků NEPŘIJÍMÁME.
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2.2.11

V případě, že na účet TCO AKTIVITY z.s. přijde platba v chybné výši, bude
automaticky odeslána zpět na účet odesílatele a bude považována za
neuhrazenou.

2.2.12

Každý člen je povinnen uhradit členské příspěvky, uvedených v tabulce 2.1. v
plné výši, a to i v případě, že se nezúčastní všech tréninků.

2.2.13

Ve vyjímečných případech je možno požádat o udělení vyjímky, půjde-li o
absence delší než 50% docházky. Žádost bude projednána s individuálním
přístupem. Hlavním kritériem pro vyhovění bude důvod absence a historie člena
v TCO AKTIVITY z.s. Žádost zašlete na sekretariat@tco-dance.cz.

2.2.14

V případě, že se člen nebude moci účastnit všech tréninků organizovaných pro
tým z dlouhodobých zdravotních důvodů, má možnost zaslat žádost o vrácení
části členských příspěvků společně s lékařskou zprávou na sekretariat@tcodance.cz. Žádost je možno podat, půjde-li o absence delší než 50% docházky.

2.3

SLEVA PRO SOUROZENCE

2.3.1

Výše slevy činí 50 % z ceny členských příspěvků za řádné tréninky.

2.3.2

Sleva se odečítá automaticky. Náš objednávkový system ji vygeneruje během
přihlašovacího procesu.

2.3.3

Sleva se odečítá pouze jednou, z nejlevnějšího objednaného produktu
sourozenců.

2.3.4

Ligový trénink není řádný trénink, uplatnění slevy na něj není možné.

2.3.5

Podmínkou pro uplatnění slevy je skutečnost, se jedná o vlastní sourozence.

2.4
2.4.1

NOVÝ ČLEN
Pro nové zájemce je první lekce zdarma a nezávazná za účelem rozhodnutí, zda
se bude chtít stát členem TCO AKTIVITY z.s.

2.4.2

V případě, že se zájemce rozhodne stát členem TCO AKTIVITY z.s., je povinen
přihlásit se do TCO AKTIVITY z.s. viz. bod 1.1. a uhradit členské příspěvky viz.
bod.2.2
3 TRÉNINKY

3.1

Povinností člena soutěžních týmů TCO AKTIVITY z.s., je navštěvovat pravidelně
všechny tréninky včetně mimořádných.

3.2

V případě onemocnění či náhlé rodinné situace je povinností omluvit člena:

3.2.1

Textovou zprávou na telefon trenéra daného týmu.

3.2.2

NEBO textovou zprávou na telefon sekretariátu 777 195 265.

3.2.3

NEBO e-mailem na sekretariat@tco-dance.cz

3.3

Do 15 let zasílá omluvenku zákonný zástupce člena.
3

3.4

Každý člen i rodič přistupuje k tréninkům svědomitě a zodpovědně. Respektuje
vnitřní řád a zavedená pravidla TCO AKTIVITY z.s., pro informovanost sleduje naše
webové a fb stránky viz. bod. 4.

3.5

Pokud se zájemce přihlásí do soutěžního týmu, jehož počet bude vyšší, nežli 24
členů, nebo nebudou-li jeho schopnosti dosahovat potřebné výkonnosti daného
týmu, bude mu nabídnuta pozice náhradníka nebo možnost docházky do jiného
týmu.

3.6

Výbava na trénink: pevná čistá sportovní obuv, která nedělá šmouhy na podlaze,
pohodlný oděv pro trénink – tílko - triko, kraťasy - legíny - tepláky. Sepnuté vlasy a
láhev s pitím.

3.7

Sraz členů na trénink je 10 minut před zahájením lekce.

3.8

Vstup do objektu není pro veřejnost povolen.

4 KOMUNIKACE
4.1

Kontakt na TCO AKTIVITY z.s.: e-mail: sekretariat@tco-dance.cz, telefonní čísla:
777 195 265, 774 415 465, www.tco-dance.cz, Fb a Instagram.

4.2

Přidejte se do uzavřené skupiny na facebooku „TCO DANCE RODIČE A
ČLENOVÉ“. Tato skupina obsahuje navíc důležité neveřejné údaje, určené pouze
pro naši členskou základnu.

4.2.1

Zájemce o přidání do této skupiny bude vyzván k odpovědi na kontrolní otázku.
Bez odpovědi, nebude uznán věrohodným a nebude přidán.

4.2.2

Budou přidáni osoby s vlastní profilovou fotografií a se jménem totožným s údaji
na přihlášce.

4.2.3

Pokud nesplňujete bod 4.4.1 či 4.4.2, požádejte o přidání do uzavřené skupiny na
fb na e-mailu sekretariat@tco-dance.cz z adresy uvedené na přihlášce do TCO
AKTIVITY z.s.

4.2.4

Pro bezpečnost údajů a zachování statutu „uzavřená skupina“ kam má pro svůj
obsah právo vstoupit pouze členská základna TCO AKTIVITY z.s. a jejich
zákonní zástupci, je toto nezbytné.

4.3

Pokud chce člen či jeho zákonný zástupce dostávat informace na e-mail, zašle nám
žádost na sekretariat@tco-dance.cz. Do předmětu uveďte „ŽÁDOST O ZASÍLÁNÍ
INFORMACÍ PŘOSTŘEDNICTVÍM E-MAILOVÉ ZPRÁVY“. Do textu žádosti uveďte
jméno dítěte a e-mail, na který si přejete informace zasílat.
5 BEZINFEKČNOST
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5.1

Odesláním on – line přihlášky osoba stvrzuje, že on, či jeho dítě, přijde na trénink
pouze když:

5.1.1

Mu ošetřující lékař nenařídil změnu režimu.

5.1.2

Nejeví známky akutního onemocnění /průjem, teplota apod./.

5.1.3

Nejeví příznaky infekce Covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest
v krku, ztráta chuti a čichu atd. a okresní hygienik ani ošetřující lékař Vám / mu
nenařídil karanténní opatření.

5.1.4

Není vám též známo, že by jste Vy, či dítě v posledních dvou týdnech přišli do
styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, a
ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti,
není nařízeno karanténní opatření.

5.1.5

Potvrzujete, že Vám nejsou známé žádné okolnosti, jež by mohly nepříznivě
ovlivnit účast Vaši / dítěte na tréninku, či jiné akci, které se účastní, či ji pořádá
TCO AKTIVITY z.s.
6 ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

6.1

Zimní soustředění, níže jen ZS je pořádáno pro soutěžní týmy za účelem postavení
nové choreografie pro nadcházející soutěžní sezonu.

6.2

Forma ZS je příměstská, probíhá v našich tréninkových prostorech Na Chmelnicích
1599/3 Plzeň Vinice.

6.3

Účast je pro všechny členy soutěžního týmu dané choreografie povinná.

6.4

Zajišťujeme sál, trenéry, oběd, svačinu.

6.5

Délka 3 dny, v měsíci leden či únor, pro každý tým jednorázově ve dnech:

6.5.1

PÁ + SO + NE nebo

6.5.2

SO + NE + PO

6.6

Konkrétní termíny ZS zveřejňujeme na webových stránkách www.tco-dance.cz,
ihned, po jeho stanovení.

6.7

O vložení on – line přihlášky, tj. o zahájení přihlašování na ZS vás informujeme
prostřednictvím www a sociálních sítí.

6.8

Před úhradou členských příspěvků za ZS je nutno vyplnit on – line přihlášku.

6.9

Po odeslání on – line přihlášky vám obratem přijde potvrzení o přijetí přihlášky
(objednávky), včetně pokynů k platbě a proforma faktury.

6.10

Na základě těchto pokynů uhradíte členské příspěvky za ZS.

6.11

Přidělený variabilní symbol je nutno dodržet pro správné spárování platby.

6.12

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

6.13

Splatnost členských příspěvků je 14 dní.

6.14

Po připsání částky na účet vám zasíláme fakturu – daňový doklad.
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6.15

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na proforma faktuře, účtujeme
smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý měsíc v prodlení.

6.16

Úhrada členských příspěvků za ZS probíhá pouze bezhotovostně.

6.17

Hotovostní platbu členských příspěvků NEPŘIJÍMÁME.

6.18

V případě, že na účet TCO AKTIVITY z.s. přijde platba v chybné výši, bude
automaticky odeslána zpět na účet odesílatele a bude považována za neuhrazenou.

6.19

TCO AKTIVITY z.s. si vyhrazuje právo nepřijmout na zimní soustředění člena, který
včas neuhradí členský příspěvek na ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ, nebo má jiné
nevyřešené finanční závazky vůči TCO AKTIVITY z.s.

6.20

V případě, že se člen na ZS přihlásí a následně se ho ze zdravotních důvodů
nezúčastní, má možnost podat žádost o vrácení členských příspěvků za ZS na
sekretariat@tco-dance.cz. Podmínkou k vyhovění je dodání lékařské zprávy.

6.21

Omluva ze zimního soustředění musí být podána bez odkladu:

6.21.1

Písemně na sekreteriat@tco-dance.cz

6.21.2

Písemně či telefonicky k trenérovi daného týmu
7 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

7.1

Letní taneční soustředění, níže jen LTS, je pořádáno pro všechny členy TCO
AKTIVITY z.s. Tj. Pro členy soutěžních I nesoutěžních týmů.

7.2

Pro členy soutěžních týmů je LTS povinné, pro členy nesoutěžních týmů
dobrovolné.

7.3

Konkrétní termín LTS zveřejňujeme na webových stránkách www.tco-dance.cz,
ihned, po jeho stanovení.

7.4

Pro účast na LTS je nutno vyplnit on-přihlášku.

7.5

O vložení on – line přihlášky tj. o zahájení přihlašování na LTS vás informujeme
prostřednictvím www a sociálních sítí.

7.6

Po odeslání on – line přihlášky vám obratem přijde potvrzení o přijetí přihlášky
(objednávky), včetně pokynů k platbě a proforma faktury.

7.7

Na základě těchto pokynů uhradíte členské příspěvky za LTS.

7.8

Přidělený variabilní symbol je nutno dodržet pro správné spárování platby.

7.9

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

7.10

Splatnost členských příspěvků je 14 dní.

7.11

Po připsání částky na účet vám zasíláme fakturu – daňový doklad.

7.12

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na proforma faktuře, účtujeme
smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý měsíc v prodlení.

7.13

Úhrada členských příspěvků za LTS probíhá pouze bezhotovostně.

7.14

Hotovostní platbu členských příspěvků NEPŘIJÍMÁME.
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7.15

V případě, že na účet TCO AKTIVITY z.s. přijde platba v chybné výši, bude
automaticky odeslána zpět na účet odesílatele a bude považována za neuhrazenou.

7.16

TCO AKTIVITY z.s. si vyhrazuje právo nepřijmout na LTS člena, který včas
neuhradí členský příspěvek na LTS, nebo má jiné nevyřešené finanční závazky vůči
TCO AKTIVITY z.s.

7.17

VRÁCENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ZA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ:

7.17.1

Informace k možnosti vrácení členského příspěvku za LTS, naleznete na
dokumentech k přihlášce v odstavci STORNO PODMÍNKY.

7.17.2

Výše storno poplatku za LTS je určena dle závazků smluvních podmínek TCO
AKTIVITY z.s. ke třetím stranám.
8 MIMOŘÁDNÉ TRÉNINKY

8.1

Mimořádné tréninky jsou tréninky navíc, pořádány navíc oproti řádným tréninkům
z důvodu:

8.1.1

Nutnosti tréninku choreografie před soutěží. Mezi členy dané choreografie je
rozpočítána částka za sál a za trenéry.

8.1.2

Náhrady za neuskutečněný trénink, který neproběhl z dovodů - onemocnění
trenéra, omluvy více než poloviny tanečníků, odstavení vody, elektriky, tepla.
Vyšší moci, situace, které nelze zabránit. Tyto tréninky jsou zdarma.

8.1.3
8.2

Příprava na vystoupení. Tyto tréninky jsou zdarma.
Ve výše uvedeních případech bude člen bez zbytečného odkladu o situaci
informován.
9 SOUTĚŽE

9.1

Platné pro soutěžní týmy.

9.2

Každý tanečník má právo výběr do malé skupiny, či velké formace odmítnout. A to
v době před přípravami týmu na danou soutěžní jednotku.

9.3

Pokud tak tanečník neučiní, přijímá automaticky pravidla v bodech 9,10,11,12,13.

9.4

Každý člen a jeho zákonný zástupce přistupuje k soutěžím svědomitě a
zodpovědně.

9.5

Respektuje VNITŘNÍ ŘÁD a zavedená pravidla TCO AKTIVITY z.s.

9.6

Pro informovanost sleduje naše webové a fb stránky.

9.7

LEGENDA:
CDO = Czech Dance Organization
TSR = Taneční Skupina Roku
CDT = Czech Dance Tour
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9.8

JEDNOTLIVÉ TÝMY TCO DANCE PLZEŇ SE KAŽDOROČNĚ ÚČASTNÍ:



Regionální soutěže CDO



Regionální soutěže TSR



V případě zájmu regionálního kola CDT

9.9

NA ZÁKLADĚ POSTUPU V SOUTĚŽÍCH JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ, SE
NÁSLEDNĚ TÝMY ÚČASTNÍ:



Mistrovství Čech



Mistrovství České Republiky



Mezinárodních soutěží

9.10

VYHRAZUJEME SI PRÁVO ÚČASTNIT SE I:


9.11

Pohárových, nepostupujících soutěží
SPRÁVNÍ POPLATEK SOUTĚŽE

9.11.1

Správní poplatek za osobu na jednu soutěž činí 50 Kč.

9.11.2

Částka je určená na náklady spojené se soutěží /mzdy, cestovné, vstupenky, pro
odpovědné osoby a trenéry za soutěžní den/.

9.11.3

Každý tanečník, který je členem soutěžní jednotky, bere na vědomí, povinnost
úhrady správního poplatku na jednotlivé soutěže.

9.12

SOUTĚŽE SANKCE

9.12.1

Pokud tanečník dané soutěžní jednotky v průběhu sezony, kdy je daná soutěžní
jednotka „aktivní“:

9.12.1.1

ONEMOCNÍ a nemůže ze zdravotních důvodů dále /či na určitou dobu/
v soutěžní jednotce figurovat, je povinen zapůjčit kostým náhradníkovi bez
nároku na honorář.

9.12.1.2

ODSTĚHUJE SE: /myšleno mimo kraj současného bydliště/ je povinen
zapůjčit kostým náhradníkovi bez nároku na honorář.

9.12.1.3

SOUTĚŽNÍ JEDNOTKU BEZ VYSVĚTLENÍ OPUSTÍ: je povinen zapůjčit
kostým náhradníkovi bez nároku na honorář. Dále je povinen složit finanční
pokutu ve výši 5 000 Kč. Ta bude určena na veškeré náklady, které si tato
situace vyžádá. Jsou jimi např.: mzdy trenérům za mimořádné tréninky,
které jsou nutné za účelem úpravy choreografie, sál za mimořádné
tréninky, které jsou nutné za účelem úpravy choreografie, výdaje pro
náhradníka - startovné, cestovné, kursovné.
10 ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK CDO

10.1

ÚHRADA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU CDO

10.1.1

Členský příspěvek CDO činí 300 Kč.
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10.1.2

Členský příspěvek zaručuje tanečníkovi členství v CDO, díky němuž hradí na
soutěžích CDO nižší (poloviční) startovné oproti tomu, kdyby nebyl členem CDO.

10.1.3

Členský příspěvek přeposíláme za každého člena z účtu TCO AKTIVITY z.s. na
účet CDO.

10.1.4

Jednorázový správní poplatek určený na administrativní úkon zaměstnance TCO
AKTIVITY z.s., spojený s registrací v CDO na daný rok, činí 50 Kč.

10.1.5

Celková částka k úhradě činí 350 Kč

10.1.6

Splatnost 1.3. aktuálního roku

10.1.7

Platební místo z.s. je: ČÚ: 115 – 454 718 0277 / 0100

10.1.8

VS je RČ dítěte /stačí prvních 6 číslic/, do zprávy pro příjemce uveďte jméno
dítěte.
11 KOSTÝM

11.1

Každý člen choreografie si na vlastní náklady nechává ušít taneční kostým,
popřípadě jako kostým zakupuje hotový oděv.

11.2

TCO AKTIVITY z.s. zajistí či zprostředkuje bez nároku na honorář návrh kostýmu,
výběr látek, popř. hotových oděvů – komponentů, zajistí švadlenu.

11.3

Tanečníci jsou povinni účastnit se zkoušky kostýmu v určeném termínu. V případě
že se zkoušky v daný termín účastnit nemohou, domluví si termín nový.

11.4

CENA KOSTÝMU

11.4.1

A PLATBA

Na prvním měření kostýmu uhradí tanečník švadleně požadovanou zálohu, po
převzetí hotového kostýmu doplatí zbytek.

11.4.2

Cena kostýmu bývá v rozmezí od 2 500 do 5 000 Kč, v závislosti na věkové
kategorii a výkonnosti týmu.

11.4.3

Úhrada za kostým je v účetní kompetenci švadleny.

11.4.4

Pokud budete vyžadovat doklad za ušití kostýmu, obraťte se na švadlenu.
12 STARTOVNÉ

12.1

STARTOVNÉ FORMACE

12.1.1

Výše startovného určuje pořadatel soutěže. Částka je veřejná v propozicích

dané soutěže.
12.1.2

TCO AKTIVITY z.s. má povinnost uhradit pořadateli startovné dle pokynů
uvedených na propozicích.

12.1.3

Každý tanečník, který je členem soutěžní formace, bere na vědomí, povinnost
úhrady startovného.

12.1.4

Odhlášení ze soutěže musí být podáno formou:
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12.1.4.1

Písemně na sekreteriat@tco-dance.cz za účelem administrativního úkonu
spojeného se samotným odhlášením. Předmět: odhlášení ze soutěže +
místo konání + datum konání soutěže.

12.1.4.2

Zároveň písemně či telefonicky směrem k trenérovi daného týmu, za
účelem jeho informovanosti, v souvislosti s jeho funkcí trenéra, choreografa
/nutná úprava choreografie/ a odpovědné osoby v místě konání soutěže.

12.1.4.3
12.1.5

Obojí bezprostředně po zjištění tohoto faktu.

Podmínky pro vrácení startovného ze strany pořadatele:

12.1.5.1

Termín odhlášení s možnosti vrácení startovného určuje pořadatel.

12.1.5.2

Při pozdější odhlášce tanečníka, nežli je urcený termáín, nevzniká nárok na
vrácení startovného ze strany pořadatele, tedy ani ze strany TCO
AKTIVITY z.s. a tanečník je povinen výši startovného uhradit.

12.1.6

Termíny uzávěrek jednotlivých soutěží se liší:

12.1.6.1

Naleznete je v odkazu na propozice soutěže na našem webu v sekci
KALENDÁŘ – SOUTĚŽE, popř. na webových stránkách dané organizace,
pod datem dané soutěže:
CDO: https://czechdance.org
TSR: http://tanecniskupinaroku.cz
CDT: https://www.czechdancetour.cz

12.2

STARTOVNÉ LIGA

12.2.1

LIGOVÁ SOUTĚŽ = Solo, dueto, malá skupina pořádá CZECH DANCE
ORGANIZATION z.s.

12.2.1.1

TCO AKTIVITY z.s. má povinnost uhradit pořadateli startovné dle pokynů
uvedených na propozicích.

12.2.1.2

Každý tanečník, který se účastní ligy bere na vědomí povinnost úhrady
startovného na jednotlivé soutěže.

12.2.2

Odhlášení ze soutěže musí být podáno formou:

12.2.2.1

Písemně na sekreteriat@tco-dance.cz za účelem administrativního úkonu
spojeného se samotným odhlášením. Předmět: odhlášení ze soutěže +
místo konání + datum konání soutěže.

12.2.2.2

Zároveň písemně či telefonicky směrem k trenérovi daného týmu, za
účelem jeho informovanosti, v souvislosti s jeho funkcí trenéra, choreografa
/nutná úprava choreografie/ a odpovědné osoby v místě konání soutěže.

12.2.2.3
12.2.3

Obojí bezprostředně po zjištění tohoto faktu.

Podmínky pro vrácení startovného ze strany pořadatele:

12.2.3.1

Termín odhlášení s možnosti vrácení startovného určuje pořadatel.
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12.2.3.2

Při pozdější odhlášce tanečníka, nežli je určený termín, nevzniká nárok na
vrácení startovného ze strany pořadatele, tedy ani ze strany TCO
AKTIVITY z.s. a tanečník je povinen výši startovného uhradit.

12.2.4

Termíny uzávěrek jednotlivých soutěží naleznete v odkazu na propozice dané
soutěže na našem webu v sekci KALENDÁŘ – SOUTĚŽE, popř v propozicích, na
webových stránkách dané organizace, pod datem dané
soutěže: https://czechdance.org
13 DOPRAVA

13.1

FORMACE HROMADNÁ DOPRAVA:

13.1.1

TCO AKTIVITY z.s. zajistí autobus, pokud není s předstihem určená vlastní
doprava.

13.1.2

Do autobusu se počítá se všemi tanečníky, kteří mají soutěž.

13.1.3

Mezi tento počet tanečníků, je rozpočítána cena za dopravu / osoba.

13.1.4

Cena za dopravu je po obdržení harmonogramu, zveřejněna na našich stránkách
/zpravidla každou středu před soutěží/.

13.1.5

Tanečníky, kteří se nemohou soutěže zúčastnit, je potřeba omluvit nejpozději den
před propočtením a zveřejněním ceny za osobu za dopravu.

13.1.6

Pokud je tanečník omluven z hromadné dopravy po zveřejnění ceny za dopravu,
je povinen dopravu uhradit.

13.2

Odhlášení ze soutěže musí být podáno formou:

13.2.1

Písemně na sekreteriat@tco-dance.cz za účelem logistiky dopravy, přehledu o
volných místech pro případné zájemce apod. Předmět: odhlášení ze soutěže +
místo konání + datum konání soutěže

13.2.2

Zároveň písemně či telefonicky směrem k trenérovi daného týmu, za účelem jeho
informovanosti, v souvislosti s jeho funkcí trenéra, choreografa /nutná úprava
choreografie/ a odpovědné osoby v místě konání soutěže.

13.2.3
13.3

Obojí bezprostředně po zjištění tohoto faktu

LIGA - doprava vlastní - zajišťuje si každý sám.
14 GDPR

14.1

Každý člen TCO AKTIVITY z.s., souhlasí se obsahem uvedeným v dokumentu
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.2

Svůj souhlas stvrzuje odesláním on-line přihlášky do TCO AKTIVITY z.s.
15 VNITŘNÍ ŘÁD
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15.1

Každý člen TCO AKTIVITY z.s. souhlasí se obsahem uvedeným v dokumentu
VNITŘNÍ ŘÁD.

15.2

Svůj souhlas stvrzuje odesláním on-line přihlášky do TCO AKTIVITY z.s.

Aktualizováno dne 28.8.2022
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