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FINANČNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD TC R.A.K., z.s.
I.
Finanční řád TC R.A.K., z.s.
1.

Členské příspěvky

a) 1 HODINA ZA TÝDEN Roční členství: 4.000,- Kč (pololetní 2000,- Kč)
b)
c)
d)
e)
f)

o

Možné pouze pro nesoutěžní skupiny, gymnastiku, akrobacii, break dance

2 HODINY ZA TÝDEN Roční členství: 6.000,- Kč (pololetní 3000,- Kč)
2,5 a 3 HODINY ZA TÝDEN Roční členství: 7.000,- Kč (pololetní 3500,- Kč)
4 HODINY ZA TÝDEN Roční členství: 8.000,- Kč (pololetní 4000,- Kč)
Gymnastický oddíl Roční členství: 10 000,- (pololetí 5000,- kč)
HVK HH A, B + JVK HH A – Kladno Roční členství: 8.000,- Kč (pololetní 4000,Kč)

Množstevní slevy na kurzy:
a) Návštěva 2 kurzů - 50% sleva z ceny druhého kurzu
b) Návštěva 3 kurzů – 1. kurz plná cena, 2. kurz 50% sleva, 3. kurz 50% sleva
c) Slevu není možné kombinovat s Gymnastickým oddílem
Doplňkové hodiny: Balet, Fitness, Flexi, Contemporary – nelze nabídnout jako
samostatný kurz
Sleva na 3. dítě je 1.000,- Kč/rok, sleva se uplatňuje pololetně 500,- Kč, na 4. dítě a 5. dítě
atd. je stejné jako na 3. dítě. Pokud dítě nenavštěvuje Gymnastický oddíl zde se sleva nedá
použít.
2.

Předpis pro členské příspěvky
Členské příspěvky se řídí zákonem o zapsaných spolcích. Občanským zákoníkem
zákon č.89/2012 Sb. – Pododdíl – Spolek Přepis č.89/2012Sb

3.

Členské příspěvky a úhrady členských příspěvků
Členské příspěvky je možná hradit pololetně nebo ročně. Na příspěvky je vystavena
faktura, která je zaslána členům na e-mail uvedený v přihlášce jako primární kontakt.
Děje se tak ve druhé polovině září a v případě pololetní platby také ve druhé polovině
února je vystavena a zaslána faktura na druhé pololetí. Na faktuře je vždy uvedený
variabilní symbol a termín splatnosti faktury.
Členům nezaniká povinnost uhradit členské příspěvky, ani nevzniká nárok na vrácení
členského příspěvku v případě nechození na lekce, okolnostmi vzniklými na straně
člena.
Výjimku netvoří ani vážné zdravotní důvody. Pokud nastanou vážné zdravotní důvody
na základě žádosti člena a doložením lékařské správy bude daná situace řešena
individuálně. Minimální doba nepřítomnosti v souvislosti s vážnými zdravotními
důvody a možností podat žádost je považována 8 po sobě jdoucí týdnů.
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Vzhledem k situaci, která nastala v roce 2020 - 2021 všichni členové, kteří mají
uhrazené příspěvky z roku 2020/2021 a budou pokračovat v roce 2021/2022 budou
mít uhrazené příspěvky z roku 2020/2021 převedené na následující sezónu 2021/2022
4.

Úhrada členských příspěvků:
a) Hotovostní platby:
Beroun: Česká 56, Beroun
Kladno: Sportovců 818, Kladno
Slaný: Pouze převodem
Příbram: Pouze převodem
b) Bezhotovostní platby:
Převod pouze na účet Fio Banka: 2901039331 / 2010
Variabilní symbol platby je číslo faktury.

5. Neuhrazené příspěvky
Člen TC R.A.K., z.s., který nemá uhrazené příspěvky a neuhradí je ani po upozornění,
nemůže využívat lekce TC R.A.K., z.s. a to do doby, než je uhradí dle zaslané faktury.
V případě dlouhodobé nečinnosti ze strany člena si TC R.A.K., z.s. vyhrazuje právo na
vyloučení člena z klubu a následné vymáhání veškerých pohledávek soudní cestou.
6. Kostýmy a platby za kostým
Kostým se řadí mezi členské příspěvky. Kostým je koupený nebo šitý dle zadání
choreografie, stylu a tématu, které je vybráno pro členy konkrétní skupiny. Cena
kostýmu je v rozmezí od 1.500,- do 4.500,- Kč/rok. Hradí se zálohovou fakturou
v prvním pololetí a doplatkovou fakturou na začátku druhého pololetí. Faktura je
zaslána na e-mail uvedený v přihlášce člena jako primární kontakt. Členi, kteří mají
uhrazeno z roku 2019/2020 nebudou muset zálohu kostým hradit ani v roce
2021/2022
7. Rekvizity a platba za rekvizity
Rekvizity se řadí mezi členské příspěvky. Rekvizita je vyrobena dle zadání
choreografie, dle funkce v choreografii, která je vybrána pro členy konkrétní skupiny.
Cena rekvizity je 500,- / rok. Hradí se zálohovou fakturou v prvním pololetí. Faktura
je zaslána na e-mail uvedený v přihlášce člena jako primární kontakt. Rekvizity hradí
jen člení, kteří využívají rekvizity v choreografii. Členi, kteří mají uhrazeno z roku
2019/2020 nebudou muset rekvizitu hradit v roce 2021/2022
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II.
Organizační řád TC R.A.K., z.s.
1.

Startovné na soutěže
Na soutěžní tour CDO se platí startovné ve výši 100,- Kč za disciplínu. Pokud CDO,
z.s. nezmění finanční řád pro rok 2021/2022
Startovné se vybírá vždy formou zálohy v prvním pololetí pro soutěžní skupiny a ve
druhém pololetí pro nesoutěžní skupiny. Celková výše zálohy na startovné je závislá
na počtu soutěží, kterých se konkrétní skupina zúčastní. Informaci o počtu soutěží a
výši zálohy dostane člen na začátku sezóny.
Ceny startovného na pohárové soutěže, které nepatří do CDO tour se budou řešit
individuálně s každou skupinou a členi o těchto poplatcích budou včas informováni.
Členi, kteří mají uhrazeno z roku 2019/2020 nebudou muset startovné hradit
startovné na rok 2021/2022

2.

Doprava na soutěže
Odvoz na všechny soutěže si zajišťuje a hradí každý člen sám. Na vybrané soutěže
může zajistit dopravu TC R.A.K., z.s. po dohodě s členy / zákonnými zástupci. Cena
přepravy je stanovena dle konkrétní nabídky dopravce.

3.

Extra tréninky / soustředění na stavbu choreografie
Tyto tréninky nejsou pro členy zpoplatněny, jsou zcela zdarma. Termíny extra
tréninků jsou předem zveřejněny na webu a zaslány prostřednictvím SMS na primární
kontakt člena.

4.

Výuka a rozvrh hodin
Výuka kurzů se řídí rozvrhem, který je k dispozici na webových stránkách TC R.A.K.,
z.s. (www.tcrak.cz) Svátky a prázdniny dodržujeme státem dané, dle pobočky člena.
o Kurzy začínají 6.9.2021
o Kurzy končí celovečerním představením.
o Výuka může být omezena v následujících případech:
§ Havárie či problém na straně pronajímatele
§ Nařízením státu
§ Nařízením ministerstva školství + zdravotnictví
§ Na základě vyšší moci
o V případě porušení kázně může být člen z hodiny vykázán bez náhrady
z důvodů:
§ Požívání alkoholických či jiných omamných látek
§ Kouření a vandalství v prostorech výuky
§ Opakovaných pozdních příchodů
§ Nerespektování pokynů lektora kurzu či jiné pověřené osoby
§ Trestná činnost (krádež atd.)

5.

Všechny důležité změny či další informace budou zveřejněny na našich stránkách
www.tcrak.cz, Facebooku. Dále Vás budeme informovat SMS a e-mailem.
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SCHVÁLENO VÝKONNÝM VÝBOREM TANEČNÍ ŠKOLY TC R.A.K., z.s.. DNE
11.6.2021 V Berouně, Česká 56
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