Přihláška člena Xside DANCERS

Xside DANCERS z.s.
Charbulova 831/30
Brno 618 00
IČ: 04342992

Příjmení a jméno:
Adresa
včetně PSČ:
Rodné číslo:
Datum narození:
Telefon

na rodiče:

na člena:

E-mail: (čitelně)
Prohlašuji, že beru na vědomí „Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.
101/2000Sb.“ Podpisem potvrzuji přečtení a souhlas s podmínkami členství v taneční skupině Xside
DANCERS z.s., Tyto podmínky, jsou k dispozici na webu taneční skupiny www.xside.cz

V …………………………. Dne …………………… Podpis……………………………………………
(U osob mladších 15 let musí být podpis zákonného zástupce)

Podmínky členství v XSD (zkrácená verze):
-

-

-

při podepsání přihlášky souhlasí rodič se všemi podmínkami členství
trenér může pouze doporučit zařazení dítěte do určité složky, konečné rozhodnutí je však na rodičích,
kteří za své rozhodnutí přebírají zodpovědnost a přijímají podmínky určené složky (viz. podmínky
jednotlivých složek)
vedoucí – lektor zodpovídá za děti pouze v době probíhající lekce – tréninku
v době prázdnin a státních svátků, lekce odpadají
vedoucí – lektor, má právo vyloučit z tréninku člena, který neustále ruší, nebo jinak narušuje hodinu
(lekci) bez možnosti náhrady.
při nedodržení platebních podmínek, nebude umožněn vstup na lekci – trénink.
členovi nevzniká nárok na vrácení příspěvků při neúčasti na lekcích z jeho strany
podpisem přihlášky, dává člen nebo zákonný zástupce člena souhlas s pořizováním foto a video
dokumentace sloužící k propagaci taneční skupiny Xside DANCERS z.s..
na trénink se člen dostaví minimálně 10 min. před začátkem lekce
v době tréninku vyžadujeme vypnuté vyzvánění u mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení
na tréninku vyžadujeme sepnuté nebo jinak upravené vlasy
na tréninku vyžadujeme čistou, pevnou, uzavřenou obuv určenou pouze na tréninky v sále –
tělocvičně.
na trénink nosit uzavíratelnou láhev s pitím
informace o trénincích a kurzovném naleznete na www.xside.cz Na facebooku ve skupině: „Xside
DANCERS skupina“ jsou vždy uvedeny všechny aktuální informace, změny tréninků, časy
mimořádných tréninků, termíny soutěží, akcí atd.
pokud je tanečník zařazen v soutěžní formaci, je povinen dodržovat docházku na všech trénincích a to
i na mimořádných.
nutno počítat s termíny soutěží, kde se choreografie bude tancovat. Neúčast na důležitých trénincích
před soutěžemi je důvodem pro vyřazení tanečníka ze soutěžní formace. (Své termíny nejdříve
konzultujte, než si zaplatíte školní pobyty, lyžařské kurzy apod.)

Souhlasím s těmito podmínkami ……………………………………….
podpis člena nebo zákonného zástupce

