
ŘÁD TANEČNÍ ŠKOLY TIMEDANCE HRADEC KRÁLOVÉ z.s. 
upravující vztah mezi Taneční školou TIMEDANCE Hradec Králové z.s. a jejím členem 
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(dále jen „škola“) 

 

a  

 

člen  TŠ TIMEDANCE HK 

(dále jen „tanečník“) 

 

1. Škola je nezisková sportovní a kulturní organizace zabývající se tanečním sportem STREETDANCE (Hip 

Hop, Dancehall, L.A Dance, aj.). Škola sdružuje děti od 3 let, teenagery a dospělé. Cílem školy je kvalitně 

připravit své tanečníky na účast soutěží a vystoupení v rámci pravidelných tréninků. 

2. Tanečník je aktivním členem školy (je v databázi členů TŠ TIMEDANCE HK – odevzdal vyplněnou a 

podepsanou přihlášku nebo prokazatelně navštěvuje kurzy školy a plní Finanční řád TŠ TIMEDANCE HK 

včas a ve stanoveném termínu).  

3. Každý tanečník musí do 14 dnů od konání prvního tréninku v září donést Zdravotní posudek od doktora, který 

musí mít platnost 12 měsíců (starší posudky a na jiných formulářích nebereme v úvahu)  

4. V kompetenci školy je zajištění lektorů. 

5. Tréninky se nekonají v době státních svátků, o velikonočních, jarních a letních prázdninách a prázdnin 

vyhlášených MŠMT. 

6. Nikdo, kromě aktivního tanečníka nesmí vstupovat do objektu tanečního studia a do samé tělocvičny bez 

souhlasu oblastního ředitele. 

 

TRÉNINKY  

 

1. Tréninky jsou nezbytnou součástí školy. Jsou 

a) pravidelné (vyvěšen rozvrh na stránkách www.timedancehk.cz, které jsou povinné a kontrolované docházkou. 

Tanečník může mít max. 1 neomluvenou absenci a 2 omluvené absence, v jiném případě musí donést potvrzení od 

doktora  

b) výjimečné – speciální (jsou povinné, zpravidla se konají před soutěží a tanečník je včas informován před jeho 

konáním buď písemnou formou – na lístečku pro rodiče /u dětí a juniorů/ nebo ústně nebo formou SMS /hlavní/ 

Tanečník může mít max. 1 omluvenou absenci, v jiném případě musí donést potvrzení od doktora.  

c) náhradní pokud byl trénink zrušen – v takovém případě se náhradní tréninky nekonají, protože se plně nahrazují ve 

výjimečných – speciálních trénincích. 

 

2. Povinnosti tanečníka:  

a) docházet na tréninky včas (nejméně 10 minut před tréninkem) a pravidelně dle rozvrhu (platí i pro výjimečné – 

speciální tréninky); tanečník nevstupuje do tělocvičny dříve než ředitel nebo lektor, se kterým má trénink 

b) omluvit absenci nejpozději 2 hodiny před tréninkem formou SMS řediteli (nebo určenému lektorovi pro přijímání 

omluvenek) nebo telefonicky, u dlouhodobých absencí donést potvrzení od doktora 

c) chovat se na tréninku tak, aby nepoškodil vybavení a zařízení tělocvičny (včetně šatny a WC) 

d) dodržovat morální status – nemluvit sprostě, nenadávat, neužívat fyzického násilí  

e) převlékat se v šatně a cenné věci (hodinky, mobil, peněženku, klíče, brýle apod.) si vždy vzít s sebou do 

tělocvičny!!!! Za věci odložené v šatně neručíme!! 

f) vstoupit do tělocvičny v tréninkovém oblečení, s čistou sportovní obuví, která má bílou podrážku 

g) plně respektovat a poslouchat instrukcí lektora 

h) plnit včas a v termínu Finanční řád TŠ TIMEDANCE HK 

i) nepožívat před, během nebo po tréninku žádné drogy a alkohol; platí přísný zákaz kouření kolem budovy tělocvičny a 

v tělocvičně 

 

3. Povinnosti školy: 

a) smluvně zajistit objekt (tělocvičnu) na pořádání pravidelných, výjimečných – speciálních tréninků 

b) v případě zrušení tréninku včas informovat tanečníka buď písemně (formou lístečků) nebo sms nebo telefonicky, 

nebo výjimečně písemně na vstupních dveří do objektu tělocvičny (nejpozději však 10 min před tréninkem) 
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c) vést docházku tanečníka 

d) zajistit lektora  

e) vést finanční agendu 

 

SOUTĚŽE A VYSTOUPENÍ 

 

1. Soutěže a vystoupení jsou nezbytnou součástí školy. Tanečník je včas informován o jejich konání.   

a) pravidelné soutěže (organizované taneční organizací C.D.O., TSR, SUT,…) 

b) nepravidelné soutěže (organizované jinými organizacemi nebo školou) 

c) vystoupení (jsou zpravidla nepravidelné, organizované jinými subjekty nebo školou) 

 

2. Povinnosti tanečníka: 

a) účastnit se povinně pravidelných soutěží - v případě, že byl zařazen do choreografie, (absence je možná pouze z 

vážných zdravotních důvodů, je nutné donést potvrzení do doktora) 

b) účastnit se nepravidelných soutěží a vystoupení (absence je možná pouze z vážných zdravotních důvodů, je nutné 

donést potvrzené od doktora) 

c) soutěžit a vystupovat v kostýmech určené školou a dbát veškerých instrukcí lektora a dbát na morální status 

d) nepožívat žádné drogy a alkohol před, během nebo po skončení soutěží a vystoupení 

e) plnit včas a v termínu Finanční řád TŠ TIMEDANCE HK 

 

3. Povinnosti školy: 

a) včas informovat o konání soutěžích a vystoupeních formou lístečků nebo na stránkách školy www.timedancehk.cz 

b) zajistit dopravu, případně ubytování 

c) vést finanční agendu 

 

KOSTÝMY 

  

1. Kostýmy jsou nezbytnou součástí školy, a jejich zajištění a výběr je plně v kompetenci školy, která kostým 

tanečníkovi dodá zcela nový. Tanečník je povinen dbát o kostým, nosit jej na soutěže a vystoupení čistý bez 

zjevných závad (díry, změna barvy a střihu, atd.). Kostýmy jsou po jejich plném uhrazení ve vlastnictví 

tanečníka. Tanečník je povinen plnit včas a v termínu Finanční řád TŠ TIMEDANCE HK. 

  

LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ (LTS) 

 

1. Škola organizuje a zajišťuje LTS pro tanečníka v daném termínu za předem daných podmínek (přihláška LTS). 

Tanečník je povinen před konáním LTS donést všechny formuláře (Zdravotní posudek, Bezinfekčnost, kartičku 

pojišťovny). Dále je tanečník povinen dbát instrukcí vedoucího, oddílových vedoucích a lektorů). V případě 

nekázně, požívání drog a alkoholu, nebo nedbání zákazu kouření, je tanečník z LTS vyhozen bez finančního 

nároku. Tanečník je povinen plnit včas a v termínu Finanční řád TŠ TIMEDANCE HK. 

 

Tanečník je ze školy okamžitě vyloučen bez jakýchkoli finančních náhrad, když: 

a) haní (pomlouvá) dobré jméno školy, trénink(y), lektora, atd. 

b) bylo zjištěno, že požívá drogy a alkohol před, během nebo po tréninku, soutěžích a vystoupeních včetně LTS 

       c) chová se nevhodným způsobem na tréninku, na soutěžích a vystoupeních (nadává, mluví sprostě, fyzicky    

       napadá jiné tanečníky) včetně LTS 

  d) rozvrací kolektiv tanečníků nebo lektorů 

       e) nedbá instrukcí lektora, oblastního ředitele, vedoucího LTS 

       f) je vyšší počet omluvených i neomluvených absencí o jeden trénink   

       g) neplní včas a v termínu Finanční řád TŠ TIMEDANCE a nedodržuje povinnosti Řádu TŠ 

 TIMEDANCE 

 

Členství tanečníka TŠ TIMEDANCE zaniká: 

 a) dobrovolně (písemná nebo ústní forma) 

 b) okamžitým vyloučením (písemná nebo ústní forma) 

c) porušením Řádu TŠ TIMEDANCE HK 

d) neplní včas a v termínu Finanční řád TŠ TIMEDANCE HK 

 

Závěr: Co není v řádu, je plně v kompetenci řešení školy nebo ředitele. 

Dodržování řádu je povinné a závazné pro tanečníka a školu.  

 

V Hradci Králové dne 1.září 2016 

http://www.timedancehk.cz/

