Podmínky členství na kurzech v TS No Limit, z.s.

1) Kurzy probíhají od 14.9.2020 do 11.6.2021. V období svátků, školních prázdnin apod. se výuka
nekoná. Členský příspěvek musí být zaplacen nejpozději do 30.9.2020. Z kapacitních důvodů je
místo rezervováno až po zaplacení členského příspěvku. Přednost v přihlašování mají členové
spolku TSNL z.s, kteří tančili v sezóně 2019/2020, dle rozhodnutí předsedkyně Mgr. Elišky
Studničkové.

2) Přihlášením do spolku se zavazujete dodržovat zveřejněné vnitřní směrnice související s
ochranou zdraví a požární ochranou a řídit se pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazujete
dodržovat provozní řády sálů, ve kterých kurz standardně probíhá (např. respektovat zákaz kouření,
používat obuv určenou pro tanec a cvičení ad.). Provozní řád je dostupný v prostorách TS No Limit,
z.s.
Přihlášením do TS No Limit, z.s. stvrzujete, že se účastníte na vlastní nebezpečí. Provozovatel
nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví. Doporučujeme účastníkům, aby si uzavřeli
úrazové pojištění.

3) Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem, konzultujte s lékařem, zda je pro vás tanec nebo
cvičení vhodné. Nemůžeme nést zodpovědnost za případné zdravotní problémy. Vždy informujte o
situaci vašeho lektora.

4) Prosíme, berte si peníze, oděvy vyšší hodnoty, mobilní telefony, šperky apod. s sebou do sálu.
Šatna slouží k odkládání oděvů a předmětů pouze po dobu konání kurzu, na který je účastník řádně
přihlášen. Za případnou ztrátu neneseme zodpovědnost.

5) Storno podmínky: Členský příspěvek se nevrací.

6) V průběhu taneční sezony se mohou změnit trenéři kurzů (například z důvodu změny rozvrhu na
VŠ apod.).

7) Tanečníci soutěžních kurzů musí vždy jezdit na soutěže společně autobusem, který zařídí spolek.
Pokud chtějí využít individuální dopravu, musí i přesto uhradit částku za autobus, z důvodu
rozpočítání mezi všechny tanečníky.

8) Vyhrazujeme si právo Podmínky účasti na kurzech měnit.

9) Uhrazením členského příspěvku jste součástí daného tanečního kurzu TSNL. Uhrazený členský
příspěvek nenahrazuje automatické právo být součástí choreografie u soutěžních kurzů. O obsazení
choreografie tanečníky rozhoduje výhradně lektor kurzu. Pro zařazení do soutěžní choreografie je
nutné dodržet maximální absenci 20%.

