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Roční kurzovné *
Viz v příloha ROZVRH CENÍK 2019-2020 a INFORMACE O KURZU.
Kostým (resp. spoluúčast)
1.000 – 2.800,- Kč – pro začátečníky (dle náročnosti šití a kvalitě látek)
2.800 – 4.800,- Kč – pro pokročilé (dle náročnosti šití a kvalitě látek)
Licence CDO
Děti, Junioři, Hlavní - cca 300,- Kč / rok.
Startovné a vstupné
CDO – 100,- Kč / za disciplínu (příklad: tančím-li v Hip hopu a zároveň v Moderně platím 200,- Kč, tančím-li ve
třech formacích platím 300,- Kč). CDO plánuje změny v platbách licencí a startovného.
TSR – 200,- Kč / za disciplínu
Četnost bývá zpravidla 3x za rok, v případě účasti na ligách až 10x za rok.
Vstupné na soutěže bývá vždy o něco vyšší, je to otázka organizátora.
Dopravné
Částka za dopravné se odvíjí dle místa konání soutěže - od 250 až do 900,- Kč. Pokud zajišťujeme dopravu
autobusem, jedou takto všichni soutěžící povinně, zbylá volná místa nabízíme pro rodiče a fanoušky.
Týmové oblečení
Dle zájmu opět naplánujeme šití či nákup týmového oblečení. Nákup týmového oblečení není povinné, ale dodá
pocit týmového ducha.
Tričko, tepláky, bunda od 500,- do 1500,- Kč.
Platební podmínky:
Ročně - celou částku do konce září
Půlročně – polovinu částky do konce září, polovinu částky do konce ledna
Platbu proveďte jen převodem na účet nebo hotově na recepci Taktu.
Platební údaje:
ČÚ:
210783605 / 0300, VS:

datum narození dítěte (ddmmrrrr), Poznámka

příjmení dítěte

Taneční obuv:
V případě pořizování nových bot na trénink, volte prosím černou barvu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Závazně prohlašuji, že souhlasím s vnitřními pravidly a s úhradou uvedených finančních nákladů pro
taneční rok 2019/2020.

Datum …………….......

Jméno dítěte/tanečníka ………………………………………………….

Podpis …………………………………………………
zákonného zástupce
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Pomoc maminek a tatínků
Zkušení vědí, že i na soutěž je potřeba několik „hlídacích“ maminek a tatínků – ti z Vás, kteří máte
zájem pomáhat na soutěži s hlídáním, česáním, malováním, hecováním ☺ a utěšováním , zaškrtněte
příslušné políčko v prohlášení a napište na sebe kontakt. Odměnou je vždy vstup na soutěž zdarma.
Děkujeme ☺.

Pomoc s rekvizitami
Stejně jako v prvním bodě žádám o pomoc při výrobě rekvizit. Materiál a veškeré doklady související
s touto pomocí proplatíme a pomoc odvděčíme. Mnohdy rodiče dodají spoustu nápadů do tématu, dají
tak choreografii nový směr. V závazném prohlášení je kolonka pro kontakt.
Maminky švadlenky
Abychom náklady na šití nějak snížili, nacházíme mezi maminkami švadlenky-šikulky, které nám
pomáhají šít kostýmky pro nejmenší dětičky. Pokud je mezi Vámi maminka (nebo šikovný tatínek) co se
rád pustí do této činnosti, napište na sebe kontakt do kolonek v závazném prohlášení.

