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Hezký den, dovolte,  
abych Vás a Vaše děti přivítala za celý zipácký team v novém tanečním roce 2019/2020. 
NÁŠ NAROZENINOVÝ ROK , PATNÁCTÝ ! 
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 16.září. U některých kurzů s ohledem na vystoupení i dříve.  

Děti na prvních hodinách obdrží tyto tiskopisy-přihlášky, řádně pročtěte, vyplňte a přihlášky vraťte na hodinách vašim 
lektorům do 26.9.2019.  
BUDE OTEVŘEN KURZ PRO NAŠE DOSPĚLÁKY POD VEDENÍM LÁDI BERANA-první společný trénink proběhne 17.9.2019 
od 19 hodin a tam vše domluvíme….. 
POZOR!!!  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 od kurzů minidvk a starší i soutěžilo). Vyhneme se tak nepříjemnostem, kdy se nám před 
vystoupením či na soutěži potká polovina dětí, protože ostatní  děti 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.  
FORMA  sponzorství (na kostýmy, na pronájmy při akcích,…atd): předem projednat s Klárou Humpálovou. 
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,..). Extra tréninky děti nehradí. 
 

 
ORGANIZAČNĚ 

Vedeme pravidelné docházky. Prosíme Vás, omlouvejte Vaše děti – formou sms či emailem. Děkujeme. Je to kontrola 
pro vás, ale i pro nás. 
PROSÍME RODIČE o drobnou podporu ZIPu: ve formě toaletního papíru, kapesníčků:) … Odevzdávejte na hodinách. 
 

 
TERMÍNY 

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

REPREZENTACE ZIPu  
Děti z kurzů DVK a HVK jsou zároveň KURZY SOUTĚŽNÍ.  
U kurzů miniDVK záleží na vyhlašovateli soutěže, zda tyto děti budou mít možnost soutěžit.  
Miniškoličky jsou pouze přípravky. Vystupují na společenských akcích ve městě. Na soutěžích ne. 
 

 
 
PLATBY 
- preferujeme přímo na účet TC Z.I.P. Výjimečně přijímáme i platby v hotovosti (určitě vždy hotově platíme soutěže a 
kostýmy a to přímo Kláře Humpálové nebo panu Kozovi-otci Kláry). Lektoři platby nevybírají, zdržuje se tím výuka. 
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 14.10.2019.  
Sleva 200,-Kč:  platí při platbě za každého dalšího sourozence. 

                    
 

 

http://www.tczip.cz/


PŘIHLÁŠKA DO TC Z.I.P.PÍSEK rok 2019/2020 
Tuto přihlášku ODEVZDÁVÁTE 

 
 

U kurzů minidvk, dvk  a hvk na úvod rozmyslete a nehodící se škrtněte: 
(miniškoliček  se toto rozhodnutí netýká-vystupují,ale nesoutěží) 
  
- 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 25.9.2020 
 
 
 
 
Jméno a příjmení dítěte  : ……………………………………………………………………………………………………KURZ…………………………........... 
 
Datum narození : ..............................................rodné číslo…………………………………………......... 
 
Bydliště u soutěžních kurzů: ……………………………………………………………………………………………...(povinné pro registrační, soutěžní a 
dotační účely) 
 
Kontakt : rodiče mobil:  ………………………..………………………………………………email: …………………………………………………………..……………………… 
 
Dítě může po skončení tréninku odcházet :   samostatně   nebo   v doprovodu (upřesnit lektorům s kým) –zakroužkujte možnost 
 

                                              

POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti dítěte pro rok 2019/2020 ( vyplní zákonný zástupce ) 
 

Upozorněné na zdravotní stav dítěte, zdravotní postižení,popřípadě jiná sdělení-svým podpisem na konci přihlášky stvrzuji, že 
zdravotní stav dítěte je dobrý a že netrpí srdeční a ani jinou závažnou chorobou. 
Vaše případné sdělení: 
 

 
 
 
 
 

SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle zákona o ochraně osobních údajů uvedených v této 
přihlášce ve smyslu zpracování veškerých osobních údajů za účelem registrace v tanečním centru a tanečních 
soutěžích, dále dávám souhlas se zveřejněním fotografií či videí pořízených tanečním centrem v rámci 
propagace tanečního centra(méda, webové stránky,Facebook či žádosti o dotace) a to : V souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

 
 
V Písku dne…………………………             Zákonný zástupce (hůlkovým písmem + podpis) :…………………………………………………………………………..…………………… 



ZAČÍNÁME SLAVIT NAŠE 15.NAROZENINY 
BAVLNĚNÝ BATOH S POTISKEM se stahovací šňůrou. Materiál: 100% bavlna 
Cena: 130,-Kč 
LESK NA RTY v oblíbené plastové kuličce se šroubovacím uzávěrem a s POTISKEM.  
Cena: 45,-Kč 

 
 

 
 

 

PRVNÍ TERMÍNY,KTERÉ VÍM..PIŠTE SI DO DIÁŘE: 
 
10.9.Divadlo Fráni Šrámka Seniorské hrátky-vystupují holky  DVK1 Zásnubní prstýnek 
-tréninky 3.-4.9.v rámci Dne otevřených dveří-extra trénink 9.9. 16.30-18-další Info na emailu 
 
 
 



2.10.2019 Vystoupení u našich seniorů (neproběhlo v červnu) 
Teletubbies, Indiáni, Táborová(dvk3) 
Sraz: 14.30h u Seniorského domu(u Masaryčky/ Ekonomky) 
Vystoupení: 15.00h 
 
TANEČNÍ -termíny upřesním 
 

23.11.2019 – naše soutěž LET´S DANCE 2019- vystupují všechny loňské soutěžní kurzy-vše upřesním 

Hledáme sponzory akce….. 
 
….Do hodin v prosinci přijde MIKULÁŠ I LUCIFER 
 

8.2.2020 PATNÁCT – oslava narozenin našeho tanečního centra v kulturním domě-upřesním 
Rozhodně se máte nač těšit…;) Účast přislíbili Například naši kmotři, moderátorkou oslav bude Kristina Kloubková..... 
Oslava odstartuje další pásmo tanečních workshopů, našich akcí,ale i tanečních projektů našich přátel, které k nám do 
Písku pozveme….budu vás informovat 
I zde hledáme sponzory akce……. 
 
Soutěže: určitě pojedeme MIA DANCE FESTIVAL 2020/Power Of Dance…další soutěže uvidím s ohledem na naše oslavy 
 

TÁBORY: 
V ROCE 2020 NABÍDNEME DVA TERMÍNY POBYTOVÉHO TÁBORA. Na jeden se prostě nevejdeme  
OBA DVA SE USKUTEČNÍ NA RZ BENEŠOVSKÝ MLÝN, KDE JSME SE SLUŽBAMI VELICE SPOKOJENI. 
Kompletní informace a přihlášky budou včas dodány. 
 
NOVÝ pobytový tábor !!!!   7.-12.7.2020- „MALÝ POBYTOVÝ TÁBOR“ 
-navážeme na úspěšnou tradici ZIPu,kdy jsme měli pobytové tábory dva…na první „malý“jezdí děti z našich minidvk plus 
je otevřen veřejnosti od 5let a celému prvnímu stupni ZŠ 
-náplní tábora je vedle tanečního vzdělávání se velká táborová hra (ta zahrnuje bohatý program děti) 
O děti je postaráno: vedoucím tábora je Klára Humpálová, je přítomný zdravotník a na každých pět dětí je jedna 
instruktorka… 
Kapacita je omezena. 
 
19.-26.7.2020 -  16.ročník pobytového tábora 
S ohledem na obsazenost tohoto tábora posledních několik let a náročnost aktivit na táboře úměrně věku dětí je tento 
tábor otevřen našim dětem,ale i dětem z veřejnosti, a to od 1.třídy a starší. Pro další zájemce jsme otevřeli „Malý 
tábor“-viz.výše 
Kapacita je omezena. 
 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: termín bude upřesněn 

 

Nabídka od tanečního mistra pana Václava Zacha: v říjnu a listopadu má u nás s jeho ženou Janou taneční 
pro dospělé. Mají ještě tři volná místa(tři páry). Kdybyste měli někdo chuť, tak si můžete "oprášit" klasické tance;) 
Taneční budou vždy v neděli. Spojila bych vás pak přímo s panem Zachem. 
 

Renovace ZIPu proběhla úspěšně..je to u nás krásné :) Díky Městu, díky rodičům i ZIPákům  

Více na www.tczip.cz -  Pokud se zde na listině díků náhodou nenajdete, moc vás prosím, napište mi...nebyl to úmysl 
a vaší pomoci si moc vážím. 

https://www.tczip.cz/renovace-zipu-probehla-uspesne-je-to-u-nas-krasne-diky-mestu-diky-rodicum-i-zipakum-y-/540-0-1-12202
http://www.tczip.cz/


 


