
FINANČNÍ ŘÁD TŠ TIMEDANCE 
 

 
O Finančním řádu 

1. Finanční řád (dále jen „řád") musí respektovat a plnit všichni členové Taneční školy TIMEDANCE 

Hradec Králové, IČ: 28557336 zastoupená ředitelem Martinem Proškem (dále jen,,TŠ TIMEDANCE 

HK“). V případě, že člen neplní řád včas a ve stanoveném termínu, bere se za skutečnost, že již není 

členem TŠ TIMEDANCE HK. Jestliže má člen vážné důvody, proč nemůže řád plnit včas a ve 

stanoveném termínu, musí nejméně 4 týdny před termínem o tom obeznámit ředitele TŠ TIMEDANCE 

HK, který rozhodne buď o výjimečném posunutí termínu plnění řádu nebo důvody člena zamítne jako 

nevážné důvody /pokud má vážný důvod písemnou formu, bude na něj odpovězeno písemně, v dalších 

případech pouze ústně/.  

2. Finanční řád se skládá:  

 a) z členských příspěvků  

b) ze záloh a doplatků kostýmů 

c) ze startovného  

d) ze záloh a doplatků letního tanečního soustředění 

2a) Členské příspěvky - Každý člen TŠ TIMEDANCE HK (je v databázi členů na základě vyplněné a 

podepsané přihlášky nebo prokazatelně navštěvuje taneční kurzy), je povinen platit členské příspěvky přímo na 

bankovní účet 2300527292/2010 (FIO banka), kde do poznámek napíšete jméno a příjmení tanečníka. Příspěvky 

se platí pololetně, a to vždy předem na pololetí. První pololetí (září - leden) a druhé pololetí (únor -červen). 

Není-li-stanoveno jinak, platí člen za první pololetí v měsíci září a za druhé pololetí v měsíci leden (zpravidla na 

začátku měsíce). Výše členských příspěvků je stanoveno podle kategorií: Děti Kč 2250,-, Junioři Kč 2600,-, 

Hlavní Kč 2600,-, (uvedené částky jsou v českých korunách a za jedno pololetí). Příspěvky se vrací pouze z 

důvodu nemoci (vážné zdrav. důvody). Tanečník je povinen donést potvrzení od lékaře a musí mít minimálně 

5týdenní absenci. Vrácená částka bude poměrná k odchozeným a neodchozeným měsícům. Žádné jiné možnosti 

vrácení příspěvků nejsou!! 

2b) Zálohy a doplatky kostýmů - jsou vratné jen z důvodu, že se choreograf rozhodl neobsadit člena do    

choreografie 

2c) Startovné na soutěže jsou vratné jen z vážných zdravotních důvodů. 

2d) Zálohy a doplatky letního tanečního soustředění nejsou vratné z žádného důvodu. 

V Hradci Králové dne 1. září 2016 

 


