
Taneční kroužek– INFORMACE pro rodiče 
 

Nabízíme taneční kroužek s prvky street dance. 

AKCE, které pořádáme: 

velká taneční soutěž, soutěž ve volných sestavách, taneční soustředění a tábory, 

taneční akademie pro ZŠ, taneční akademie pro rodiče a kamarády, vystoupení na 

veřejných akcích: besídky, plesy, karnevaly 

 

Kroužek bude probíhat od října každé pondělí od 13:00-13:45 vždy jednou týdně 

v prostorách školy. 

V případě zájmu o kroužek PROSÍME o registraci co nejdříve po obdržení tohoto letáčku. 

Tanečníci z minulého školního roku, mají registraci hotovou, a proto provedou pouze přihlášení 

do kroužku. 

 
V případě dotazů prosím volejte na tel:  731 774 618 sl. Šoukalová 

                                                                 soukalova@activezdar.cz 

 

Cena kroužku: 

1100 kč/ školní rok (24 lekcí po 45 minutách) nebo 550 kč / pololetí (13 lekcí po 45 minutách)  

Vybrané zdravotní pojišťovny přispívají na pohybové aktivity dětí.  

 

 

 

 
Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste svoje dítě přihlásili do zájmového útvaru Active-SVČ 

Žďár nad Sázavou. Naší snahou je, abyste byli s naší činností spokojeni po všech stránkách. Přihlášení probíhá přes internet, kde po 

registraci můžete přihlásit Vás či Vaše dítě do jednotlivých zájmových útvarů. Tento způsob přihlášení Vám umožní placení kroužků 

a kurzů pomocí internetového bankovnictví. 

Dovolte prosím pár základních informací a podmínek týkajících se účasti vašeho dítěte v kroužku. 

 

• Podmínkou přijetí je řádná registrace rodiče a poté přihlášení nového účastníka (dítěte) do daného zájmového útvaru na 

adrese https://activezdar.iddm.cz.  

• Důležité upozornění: U tanečních kroužků prosíme zaškrtněte při přihlašování souhlas se zpracováváním osobních údajů 

pro Školní sportovní klub při Active – SVČ. Děti z tanečních kroužků jsou zároveň členy Active SVČ i ŠSK při Active – 

SVČ. Souhlas podmiňuje čerpat další výhody Školního sportovního klubu. 

• Po přijetí přihlášky zaměstnanci Active SVČ, si budete moci stáhnout a vytisknout přihlášku přímo ze svého účtu. Horní 

část přihlášky je nutno vytisknout a podepsanou rodiči následně odevzdat lektorovi na kroužku. Na spodní části přihlášky 

jsou údaje k platbě, ty si ponecháte. 

• Kroužek je nutné uhradit co nejdříve, nejpozději však do 31. 10. 2022. 

• Pokud dítě nemá uhrazeno školné, není pojištěno proti úrazu! 

• Cena tanečních kroužků street dance a break dance je stanovena za celkem 26 bezpodmínečně odučených lekcí za školní 

rok. V případě nekonání kroužku z důvodu prázdnin, svátků či nemoci trenéra nepřichází děti o žádnou lekci. V sérii 26 

lekcí se pokračuje další týden. V případě přerušení výuky z důvodu nařízení vlády bude navrácena celá poměrná část za 

nedochozené hodiny. 

• V případě odhlášení dítěte z kroužku v průběhu roku se zaplacená částka nevrací (s výjimkou zdravotních důvodů apod.) 

• Kroužek na zkoušku – pokud si nejste jisti, že daný kroužek vaše dítě osloví dle našich vnitřních pravidel si děti mohou 

kroužek 2x bezplatně vyzkoušet, a tak zjistit, zda ho budou chtít i nadále navštěvovat. Po třetí účasti je nutné kroužek 

uhradit. 

• Během roku dětem pořizujeme taneční oblečení, ve kterém pak vystupují na akademiích a soutěžích. Dále si děti hradí 

startovné a cestovné na soutěž (max do 150 Kč). Proto prosím s těmito výdaji počítejte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://activezdar.iddm.cz/

