Taneční centrum Z.I.P.Písek

www.tczip.cz

Hezký den, dovolte,
abych Vás a Vaše děti přivítala za celý zipácký team v novém tanečním roce 2016/2017.
Vážíme si toho, že s námi chcete protančit celý taneční rok.
Klára Humpálová a lektorský team tanečního centra
Veškeré informace o zipáckém životě vždy najdete na našich webových stránkách či na Facebooku.
Také vše rozdáme vždy v tištěné formě v hodinách.
Proto prosím: sledujte weby, infopapírky..čtěte... Děkujeme.

Taneční rok nám začne 12.září a končí 21.6.2017.
Děti na prvních hodinách obdrží tyto tiskopisy-přihlášky, řádně pročtěte, vyplňte a přihlášky vraťte na hodinách vašim lektorům do 31.9.2016.
ZIP dodržuje prázdniny jako všechny základní a střední školy.
Nyní na začátku roku se, prosíme Vás, rozhodněte, zda bude Vaše dítě tančit jen pro radost nebo budete mít zájem, aby vystupovalo, případně u
dětí nad 7 let i soutěžilo. Vyhneme se tak nepříjemnostem, kdy se nám před vystoupením či na soutěži potká polovina dětí, protože ostatní jely
bez omluvy „ na chalupu „. Je jasné, že děti, které šly soutěžit, to výrazně poškodí a v mnoha případech nemohou i vystupovat.
Děti, které nevystupují, trénují na hodinách se všemi dětmi normálně po celý rok.
V ročním kurzovném jsou zahrnuty režijní náklady spojené s chodem centra. V ceně nejsou zahrnuty náklady na kostýmovou výpravu, na účast na
soutěžích ani další projekty (tábory, semináře,..).

ORGANIZAČNĚ
Vedeme pravidelné docházky. Prosíme Vás, omlouvejte Vaše děti. Děkujeme. Je to kontrola pro vás , ale i pro nás.

PROSÍME RODIČE o podporu ZIPu:
-začnu tou drobnou ve formě toaletního papíru, kapesníčků:) … Odevzdávejte na hodinách.
-prosíme také o finanční podpory ve formě sponzorství (na kostýmy, na pronájmy při akcích,…atd)

TERMÍNY
Termíny soutěží, vystoupení, akcí, tábora vždy včas dodáme: na webu, na Info papírcích, které dostávají děti na hodinách,….

REPREZENTACE ZIPu
Děti z kurzů DVK1-3 a HVK jsou zároveň KURZY SOUTĚŽNÍ.
U miniDVK záleží na vyhlašovateli soutěže, zda tyto děti budou mít možnost soutěžit.
Miniškoličky jsou pouze přípravky. Vystupují na společenských akcích ve městě.
PROSÍME rodiče, aby vždy přivedli děti na vystoupení. Choreografie jsou připravené v určitém počtu....

PLATBY
- preferujeme přímo na účet TC Z.I.P..
- pokud bude mít někdo problém s platbou, rádi vyjdeme vstříc se splátkami.
Platbu školného lze provést na účet TC ZIP následovně : na č.ú.: 195041266/0300
( Jako variabilní symbol použijte rodné číslo Vašeho dítěte a raději připište i jméno)
Platby jsou k uhrazení nejpozději do 14.10.2016.
Sleva 200,-Kč: platí při platbě za každého dalšího sourozence.
Sleva 350,-Kč : platí při návštěvě druhého kurzu. Třeba kurzu street dance vedle kurzu dvk…….
Případné další platby v hotovosti (kostýmy, startovné atd...) plaťte panu Kozovi, Kláře Humpálové.
Lektorky a lektoři peníze nevybírají – zdržuje se tím výuka.
CENY
Rodiče s dětmi, Miniškoličky

1200,-Kč/pololetí - 2200,-Kč/rok

MINIDVK new, street dance

1350,-Kč/pololetí - 2500,-Kč/rok

POWER DANCE pro dospělé

2600,-Kč rok

DVK 1, DVK2, DVK3

2050,-Kč/pololetí - 3900,-Kč/rok

HVK

4200,-Kč/rok

Tuto přihlášku ODEVZDÁVÁTE
U kurzů minidvk, dvk1, dvk2, dvk3 a hvk na úvod rozmyslete a nehodící se škrtněte:
(miniškoličky neřeší)
- ANO,
mám zájem na tom, aby se mé dítě stalo členem soutěžní/reprezentační jednotky.
Přijímám tímto veškeré další náklady spojené s jeho účastí, reprezentací a povinnostmi vůči ZIPu, vůči ostatním
dětem z kurzu. Soutěžní děti jsou povinné účastnit se všech reprezentačních vystoupení a soutěží.
Za nepřítomnost na soutěži je pokuta 1000,-Kč (důvody k pokutě výše – zničená práce lektorů a zbytečná účast
ostatních dětí…) Výjimkou je nemoc potvrzená lékařem.
- NE,
nemám zájem, aby mé dítě patřilo do soutěžní jednotky, a tím se zříkám nároku na kostým, možnosti reprezentace
dítěte na akcích či soutěžích. Jsem si vědom toho, že moje dítě bude vystupovat pouze na besídce.

FORMULÁŘ JE NUTNO ODEVZDAT řádně vyplněný při nástupu do tanečních kurzů. Nejpozději do 30.9.2016.

FORMULÁŘ : členství v TC Z.I.P.Písek pro rok 2016/2017
Jméno, bydliště dítěte : ………………………………………………………………………………………………………… .KURZ…………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum narození : ..............................................rodné číslo…………………………………………...............
Kontakt : rodiče ………………………..…………………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………..……………………………………………………………

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ způsobilosti dítěte pro rok 2016/2017 ( vyplní zákonný zástupce )

Potvrzuji, že moje dcera/syn…………………………………………………………………………………………………..
Nar. : …………………………………………………….. může s ohledem na svůj zdravotní stav trénovat tanec. Případné alergie či jiné zdrav.problémy,
které se u mého dítěte mohou vyskytnout :

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

V Písku dne…………………………

Podpis zákon.zástupce : ……………………………………………………………………………………..……………………

UPOZORNĚNÍ :
Veškeré Vámi sdělené informace týkající se Vašeho dítěte, budou použity pouze pro potřeby TC Z.I.P.Písek..

