
1_  DIEŤA 2_  RODIČ

PRIHLÁŠKA DO TANEČNÉHO KLUBU
DANCE GALAXY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022 / 2023

MENO:

PRIEZVISKO: 

DÁTUM NARODENIA:

RODNÉ ČÍSLO: 

TRVALÉ BYDLISKO: 

TELEFÓN:

EMAIL:

ŠKOLA:

TRIEDA:

MENO:

PRIEZVISKO:

TELEFÓN:

TELEFÓN 2:

EMAIL:

3_  KRÚŽOK

MODERNÝ A SCÉNICKÝ TANEC DETI / 1-4 ročník  

MODERNÝ A SCÉNICKÝ TANEC JUNIORI / 5-9 ročník 

MODERNÝ A SCÉNICKÝ TANEC MLÁDEŽ / SŠ, VŠ  

HIP HOP A STREET DANCE DETI / 1-4 ročník  

HIP HOP A STREET DANCE JUNIORI / 5-9 ročník  

HIP HOP A STREET DANCE MLÁDEŽ / SŠ, VŠ  

TANEČNÁ PRÍPRAVA MŠ 1 / 3 roky 

TANEČNÁ PRÍPRAVA MŠ 2 / 4 roky 

TANEČNÁ PRÍPRAVA MŠ 3 / 5-6 rokov 

BALETNÁ PRÍPRAVA / 4-6 rokov  

SHOWDANCE JUNIOR  / 5-9 ročník  

SHOWDANCE MLÁDEŽ / SŠ, VŠ 

5_  PODPISY

V RUŽOMBERKU 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŠTATUTÁR O.Z. GALAXY

4_  OBDOBIE

ZÁVÄZNE SA PRIHLASUJEM

     NA 1/2 ŠKOLSKÉHO ROKA               NA CELÝ ŠKOLSKÝ ROK



Realizátor: Občianske združenie GALAXY, Ž. Silbigera 2/6, 03401 Ružomberok   /   Sídlo TK: Karola Salvu 2043, 03401 Ružomberok      /   galaxyruzomberok@gmail.com   /   facebook.com/dancegalaxyrbk   /   
instagram.com/dancegalaxyrk   /    0944 600 686   /   dancegalaxy.sk 

 Prehlásenie 
1. Zaväzujem sa, že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa, alebo v  najbližšom okolí, bezodkladne oznámim túto skutočnosť realizátorovi -
občianske združenie GALAXY. 
2. Ako zákonný zástupca dieťaťa súhlasím so spracúvaním fotografií a iných obrazových  záznamov môjho dieťaťa, získaných počas činnosti, na účely propagácie 
činnosti občianskeho združenia GALAXY a zverejnenie na webovej stránke a webových službách. Uvedený súhlas je platný až do písomného odvolania.

Záväzné pravidlá účasti v tanečnom klube DANCE GALAXY 
1. Účastník TK Dance Galaxy  je povinný zúčastňovať sa tanečného tréningu pravidelne a v stanovenom čase.
2. Je oblečený športovo, primerane tanečnému štýlu. Obuv musí byť čistá a nesmie zanechávať čierne šmuhy.
3. Chráni svoje zdravie a zdravie ostatných, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov, rešpektuje a riadi sa pokynmi trénera. Príchod na tréning je
povinný 10 minút pred začiatkom.
4. Vstup do tanečnej sály bez trénera je zakázaný. V tanečnej sále je zákaz konzumácie jedla.
5. Účastník počas tréningového procesu bez vedomia trénera neopustí tanečnú sálu. Obsluha audiovizuálnej techniky je len v kompetencii trénera.
6. Počas tréningového procesu majú rodičia a iné osoby vstup do tanečnej sály zakázaný. 
7. Ak sa účastník z akéhokoľvek dôvodu nemôže dostaviť na tréning, je povinný upovedomiť o svojej absencii trénera.
8. TK Dance GALAXY si vyhradzuje právo na zmenu rozpisu a časov tréningov.
9. Účastník nesmie prezentovať choreografie TK Dance GALAXY na iných súkromných a školských podujatiach bez súhlasu štatutára.
10. Účastníci nie sú poistení proti úrazom. Rodič súhlasí s činnosťou v Dance GALAXY bez nároku na odškodnenie pri prípadnom vzniknutom úraze svojho
dieťaťa.
11. Za odcudzenie a stratu osobných vecí TK Dance GALAXY nezodpovedá. Účastník si hradí tanečný kostým v plnej výške a stáva sa jeho majetkom.
12. Pokiaľ nemá účastník uhradený mesačný poplatok, nebude mu umožnené zúčastniť sa tréningu. 
13. Ukončenie členstva je možné iba polročne alebo na konci školského roka a to vyplnením a odovzdaním  odhlášky štatutárovi OZ Galaxy a zaplatením 
poplatku za predčasné odhlásenie. 
14. Za hrubé a opakované porušenie záväzných pravidiel bude účastník z TK Dance GALAXY vylúčený.

Platobné podmienky 
1.  Mesačný poplatok zahŕňa dve tanečné tréningové jednotky týždenne s výnimkou štátnych sviatkov a školských prázdnin, kedy sa tréningy nekonajú. V prípade 
neprítomnosti účastníka na niektorej z hodín tréningu sa alikvotná časť zo zaplateného mesačného poplatku nevracia. Účastnícky poplatok je nevratný. Cena 
mesačného poplatku je konštantná  aj v období vianočných, alebo jarných prázdnin.
2.  Poplatok je možné vrátiť len v prípade úrazu a dlhodobého liečenia (podložené lekárskym potvrdením ), vracia sa alikvotná čiastka. Dovolenka, školy v prírode a 
ostatné dni osobného obmedzenia nie sú dôvodom k vráteniu poplatku.
3. Ak sa tréning neuskutoční z dôvodu ochorenia, úrazu, alebo služobnej cesty trénera, bude realizovaný v náhradnom termíne alebo bude zabezpečená
adekvátna náhrada trénera primerane tanečnému štýlu.
4. V prípade predčasného ukončenia členstva zo strany účastníka sa účastnícky poplatok nevracia.
5. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a následného prerušenia prezenčnej výuky, na základe nariadenia hygienika a platných nariadení, bude 
výuka zmenená na online výuku. To znamená, že výuka pokračuje naďalej  podľa upraveného režimu. Poplatok sa v takejto situácii zníži na 75% z pôvodného 
mesačného poplatku. Poplatok sa hradí a j v tom prípade ak dieťa nebude navštevovať online výuku - udržiavací poplatok. 
6. Pokuta pri predčasnom odhlásení dieťaťa z krúžku je 30€ 
7. MESACNÝ POPLATOK MUSÍ BYŤ UHRADENÝ NAČAS t.j. k 1 dňu v danom mesiaci /september do 15.9, október k 1.10.2022/. Platba je možná len bankovým 
prevodom. Poplatky z omeškania 0,50 € za každý deň z omeškania.

POPLATKY 
MŠ /3-6 rokov/.................................................. 20€ mesiac /2x týždenne 45minút 

DETI /1-4 ročník/............................................... 22€ mesiac /2x týždenne 60 minút 

JUNIORI a MLÁDEŽ /5-9 ročník, SŠ, VŠ/................24€ mesiac /2x týždenne 90 minút 

JEDNORÁZOVÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK  5€ /platba v septembri na prvom tréningu/ 

číslo účtu        

 poznámka pre prijímateľa 
SK96 0900 0000 0050 4657 2170 
meno priezvisko (dieťaťa) poradové číslo mesiaca za ktorý platíte

PRÍKLAD: ADAM STASTNY 10

k prvému dňu v mesiaci bankovým prevodom s výnimkou septembra, ktorý je potrebné uhradiť do 15.9. spolu s 
registračným poplatkom

Prehlasujem, že beriem na vedomie vyššie uvedené záväzné pravidlá účasti v TK Dance GALAXY. Svojim podpisom potvrdzujem, že som si vedomý/á následkov 
z neplnenia vyššie uvedených podmienok a pravidiel. 

V Ružomberku dňa.......................................  .......................................podpis zákonného zástupcu 

mailto:galaxyruzomberok@gmail.com
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