ZMLUVNÉ PODMIENKY SALTATRIX MALACKY – ACADEMY OF MOVEMENT AND DANCE
(pre všetky formácie – babyformácie, detské, aerobikové, tanečné a súťažné formácie)
Platné počas aktuálneho školského roka
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Predmetom zmluvy sú podmienky za akých dieťa a účastník môže navštevovať Saltatrix Malacky – Academy of movement
and dance (SALTATRIX). Zmluva nadobúda právoplatnosť od jej podpísania, zaplatenia prvého školného/kurzovného
poplatku. Platnosť prihlášky je počas aktuálneho školského roka resp. aţ do odhlásenia sa návštevy kurzov. V tomto
termíne je dieťa/tanečník či rodič s dieťaťom povinný sa zúčastňovať kurzov a byť k dispozícii na prezentačných
vystúpeniach, ktoré organizuje SALTATRIX.
Pohybové – tanečné - hudobné lekcie v SALTATRIX sú pravidelné a kompozične na seba nadväzujú. Účastníci sú rozdelení
podľa určitých faktorov do skupín: (vek, výkonnosť, nadanie)
a)
BABY FORMÁCIE (batoľatá 3/6m-12m, chodiace deti 12m-18/20m, 24m-36m), rozvoj psychomotoriky.
b)
DETSKÉ FORMÁCIE (deti vo veku od 3 do 9/10 rokov, tanečná rytmika, zdravotné cvičenia, kondičné a koordinačné
aktivity, detské tance, gymnastika, základy tanečných štýlov)
c)
AEROBIKOVÉ FORMÁCIE (tanečníci vo veku od 8 – 13 rokov. Ide o začiatočníkov, či mierne pokročilých, resp. tanečný
tréning s dôrazom na vysvetlenie a osvojenie si základov aerobiku)
d)
TANEČNÉ FORMÁCIE (tanečníci vo veku od 8 – 13 rokov. Ide o začiatočníkov, či mierne pokročilých, resp. tanečný
tréning s dôrazom na vysvetlenie základov v jednotlivých štýloch streetdance)
e)
SÚŤAŢNÉ FORMÁCIE (súťažná zložka, ktorá vzniká na základe výberu najlepších tanečníkov, ktorí majú záujem
zúčastňovať sa súťaží, taktiež sa zohľadňuje, či tanečník pravidelne absolvuje lekcie bez absencií a rešpektuje pokyny
lektora.)
Pohybové a tanečné lekcie pre baby a detské formácie prebiehajú v stanovenom čase, určenom pre každú skupinu
a prevádzku zvlášť. Rodič je povinný so svojím dieťaťom ako aj účastník prísť včas pred začiatkom lekcie, aby mal dostatok
času na prípravu a neobmedzoval tak ostatných účastníkov v skupine. Jedna lekcia trvá pre baby formácie max 60 min.,
detské formácie min 45 min. a max 60 min., pre aerobikové formácie max 60 min., počas ktorej dieťa absolvuje úvodné
rozohriatie, rozcvička, nácvik tanečných hier a tancov, kondično – koordinačné hry (lopty, paličky, hračky, trampolína,
lavičky a iné pomôcky), záverečný strečing. Prestávka je určená vždy lektorom. Lektor si vyhradzuje právo na zmenu
skladby lekcie.
Tanečné lekcie pre tanečné a súťaţné formácie prebiehajú v stanovenom čase, určenom pre každú skupinu a prevádzku
zvlášť. Účastník je povinný prísť 10min. pred začiatkom lekcie, aby mal dostatok času na prípravu a neobmedzoval tak
ostatných účastníkov v skupine. Jedna lekcia trvá pre tanečné formácie 60/90 min., pre súťaţné formácie 90/120 min.,
počas ktorej účastník absolvuje úvodné rozohriatie, roztancovanie, strečing, freestyle, nácvik tanečných variácií, záverečný
strečing. Prestávka je určená vždy lektorom. Lektor si vyhradzuje právo na zmenu skladby lekcie.
Rodič zabezpečí dieťaťu, aby malo so sebou obuv na prezutie (cvičky, detské sneakre, ktoré využíva len na lekcie do
tanečnej sály), veci na prezlečenie, pitný reţim. Rodič upozorní svoje dieťa, aby sa počas lekcie správalo tak, aby
nenarušoval priebeh lekcie a ostatné deti. V prípade neadekvátneho správania a porušovania disciplíny bude dieťa
vylúčené z tanečnej sály.
Rodič je povinný sa s dieťaťom zúčastňovať každej tanečnej lekcie, súťaže, vystúpenia. Absencia je ospravedlnená len ak
rodič kontaktuje lektora vopred sms telefonicky, mailom, správou na sociálnych sieťach a pod. Samozrejme sú
akceptované absencie z dôvodu ochorenia, čo však treba konzultovať s lektorom (telefonicky, mailom). V prípade
nedodržania niektorých z týchto podmienok má lektor právo vylúčiť účastníka z lekcie, poprípade zo SALTATRIXu.
Účastník si má so sebou nosiť do tanečnej sály obuv na prezutie (botasky, ktoré využíva len na lekcie do tanečnej sály), veci
na prezlečenie, uterák, vodu na pitie. Počas lekcie sa správať tak, aby nenarušoval priebeh lekcie. V Saltatrixe je prísny
zákaz pouţívania omamných látok, alkoholických nápojov. Účastník je povinný sa zúčastňovať každej tanečnej lekcie,
súťaže, vystúpenia. Absencia je ospravedlnená len ak účastník kontaktuje lektora vopred sms telefonicky, mailom, správou
na sociálnych sieťach a pod. Ak je ešte účastník neplnoletý, musí tak vykonať rodič, resp. zákonný zástupca. Samozrejme sú
akceptované absencie z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných dôvodov, čo však treba konzultovať s lektorom
(telefonicky, mailom). V prípade nedodržania niektorých z týchto podmienok má lektor právo vylúčiť účastníka z lekcie,
poprípade zo Saltatrixu.
Deti, tanečníci ani účastníci SALTATRIXu nie sú poistení proti úrazom. Rodič súhlasí s činnosťou a aktivitami v akadémii
pohybu a tanca Saltatrix Malacky bez nároku na odškodnenie pri prípadnom vzniknutom úraze svojho dieťaťa.
Cena školného/kurzovného poplatku / mesiac či trimester / za uvedené obdobie v sebe zahŕňa jednu až dve lekcie
týždenne s výnimkou štátnych sviatkov a školských prázdnin. (Podľa dohody s lektorom tanca, sa však môže byť lekcia
uskutočnená aj počas týchto sviatkov, či prázdnin. Lektor upovedomí rodičov detí vždy dopredu, ak sa bude takáto
lekcia realizovať).
Cena jednej (45/60/90/120 min.) lekcie, cena za mesiac a zvýhodnené ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníka na
web stránke – www.saltatrix.estranky.sk
V prípade neprítomnosti dieťaťa na niektorej z lekcií počas mesiaca, sa alikvotná čiastka zo zaplateného
školného/kurzovného poplatku nevracia. Platí sa totiž za tanečnú sálu a lektora, ktorý tam vždy bude. Cena kurzovného
poplatku / mesiac / za uvedené obdobie je konštantná, čo znamená, že platíte vždy rovnakú sumu: napr. aj počas
decembra, kedy je tanečných lekcií menej kvôli sviatkom. Platíte však tú istú sumu aj keď je tanečných lekcií viac
a nemusíte doplácať za tanečné lekcie nad rámec.
Forma úhrady prebieha v hotovosti u lektorky tanca, alebo aj bankovým prevodom, či vkladom na účet. Do správy pre
prijímateľa musíte napísať meno a priezvisko dieťaťa, ako aj formáciu.
Všetky lekcie / kurzy si predplácate, čo znamená, že členský poplatok platí na 3 mesiace a musí byť zaplatený ako aj
pripísaný na účet najneskôr na 3 tanečnej hodine/tréningu. V prípade, že nebudú peniaze zaplatené v hotovosti, alebo
pripísané na účet v tomto termíne, nebude dieťa pripustené na tanečnú lekciu. Ak sa rozhodnete zaplatiť platbu len za
jeden mesiac, výška poplatku je stanovená podľa aktuálneho cenníka, zverejneného na webovej stránke
www.saltatrix.estranky.sk
Zaplatený školný/kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, uţ nie je moţné ţiadať peniaze
späť.
Dieťa ako aj účastník má zákaz vystupovať a prezentovať choreografie SALTATRIXu na akciách, kde sa nezúčastňuje celý
SALTATRIX a uţ vôbec nie bez súhlasu lektora. Prípadná možnosť vystúpenia je možná len v prípade konzultácie s lektorom!
Účastník nesmie tancovať v inej skupine s rovnakým ţánrovým zameraním ako SALTATRIX.
Rodičia sa môžu informovať o priebehu lekcií u lektora, nesmú však do nich nijako zasahovať a ani sa ich priamo
zúčastňovať. Do tanečnej sály majú rodičia zakázaný vstup počas lekcie. Dovolený vstup majú iba mamičky, ktoré cvičia
spolu so svojimi deťmi.
V prípade účasti detí na súťaţiach, ich účasť nie je automaticky podmienená zaplatením školného/kurzovného poplatku.
Poplatkom za kurz si predplácate len tanečné lekcie - o tom, kto sa bude nachádzať v súťažných a prezentačných
choreografiách rozhoduje výlučne lektor na základe prístupu účastníka k lekciám a jeho tanečným schopnostiam.
Tanečných súťaží sa bude zúčastňovať len súťažné formácie, ktoré budú mať výnimočne tréningy aj cez víkendy.
V prípade účasti na súťaži, budú rodičia vopred informovaní o dátume akcie, súťaže; výške štartovného na tanečníka,
výške cestovného (autobus, vlak); cene kostýmu. Zaplatenie školného/kurzovného poplatku nezahŕňa tieto poplatky
súvisiace zo súťažami či inými akciami. Každý rodič platí za tieto výdavky samostatne.
SALTATRIX má za sebou niekoľko úspešných súťažných sezón. Napredovať môžeme len zodpovedným prístupom
k tréningovej činnosti. Prosím Vás nahlásiť prípadné zmeny informačných údajov, ktoré ste uviedli na prihláške. Odporúčam
Vám neustále kontrolovať našu stránku www.saltatrix.estranky.sk , alebo e-mail, ktorý ste uviedli na prihlášku a to z dôvodu
náhlych zmien, alebo nečakanému zrušeniu lekcie!
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So zmluvnými podmienkami vyjadrujete svoj súhlas s ich dodrţiavaním svojím podpisom na
prihláške.
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Zrušenie zmluvného vzťahu je možné z každej strany po vzájomnej ústnej, mailovej a písomnej dohode s Andrea Murániová
– Saltatrix Malacky.

