
VNITŘNÍ ŘÁD  

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  

1. PŘIHLÁŠENÍ: Vyplněním online závazné přihlášky a zaplacením kurzovného se tanečník stává 
účastníkem kurzu a členem Pohyb Praha z.s., organizace, kterou je taneční škola hb Dance součástí. 
Zároveň tímto stvrzuje souhlas s užíváním osobních údajů – GDPR a podmínkami a cenami účastníka 
kurzu. Zároveň účastník nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že jeho zdravotní stav je v pořádku. 

2. OBLEČENÍ NA TRÉNINK: Na kurz je potřeba vhodná taneční obuv. Můžete použít tenisky s podrážkou, 
která nebarví podlahu, sportovní oblečení a pití v láhvi. Pro tanečníky disco/freestyle a taneční 
přípravka doporučujeme piškotky, jarmilky nebo balerýnky. Sepnuté dlouhé vlasy, bez řetízků a 
prstýnků, aby nezranil sebe nebo ostatní. 

3. PRVNÍ HODINA: Lekce je přístupná rodičům, na dalších hodinách je účast rodičů nežádoucí. 
4.  PŘEVLÉKÁNÍ: Převléká se vždy v určené šatně. 
5. TANEČNÍ MÍSTNOST: Do místnosti výuky nosí pouze vlastní pití, případně vypnutý mobil a jiné 

cennosti, ostatní věci si nechává v šatně. 
6. LEKTOR: Respektuje svého vyučujícího lektora a dodržuje jeho pokyny ohledně chování na lekci. 

Případné problémy, zranění hlásí lektorovi. 
7. MANIPULACE S VYBAVENÍM: Účastník kurzu nemanipuluje s vybavením sálu, nesmí otevírat a se 

vyklánět se z okna, nesmí používat aparaturu, nesmí se opírat o zrcadlovou stěnu, nesmí ničit vybavení 
v sálech, předsálí a šatnách. 

8. ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. Účastník kurzu nesmí používat žádné elektrické zásuvky na sálu, v šatnách ani 
dalších prostorách.   

9. PŘEDSTAVENÍ a AKCE: Každý rok se připravuje se všemi tanečníky veřejné představení, většinou v 
divadle. Akce se koná vždy před Vánocemi a v měsíci červnu před letními prázdninami. Tanečníci se 
mohou účastnit i dalších aktivit jako je hb Dance week – taneční soustředění (tábor), příměstského 
tábora, workshopů, soutěží. 

10. KURZY: Kurzy jsou zahájeny v měsíci září. Zahájení je vždy zveřejněno na webových stránkách, 
plakátech a posílají se informace přihlášeným účastníkům na email. Výuka se řídí rozvrhem na daný 
rok. Ve vážných případech může být omezena (překážka na straně pronajímatele prostor, mimořádné 
školní prázdniny, nemoc trenéra). Tyto hodiny jsou v průběhu sezóny nahrazeny. Taneční škola si ve 
výjimečných případech vyhrazuje právo změnit čas, nebo místo nahrazované lekce. 

11. UKONČENÍ LEKCE: Za děti a mládež mladší 15 ti let neseme zodpovědnost v průběhu výuky, nikoliv po 
ukončení tréninku, odchodu do šaten nebo předání tanečníka zákonnému zástupci a opuštění 
výukových prostor. 

12.  VYLOUČENÍ: V případě prokazatelného opakovaného porušení kázně či výše uvedených bodů bude 
účastník bez náhrady vyloučen z kurzu (požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, 
kouření v prostoru výuky, opakované pozdní příchody a nerespektování pokynů lektora, nedodržování 
pořádku v prostorech výuky a šatny). 

13. Tímto stvrzuji, že zdravotní stav účastníka kurzu je dobrý a umožňuje mu věnovat se této tanečně 
pohybové aktivitě 

 

ZÁSADY ÚČASTNÍKA KURZU 

1. Účastník kurzu dochází na trénink minimálně 10 minut před lekcí 

2. Na lekci si nosí vhodné oblečení a obuv, převléká se 

3. Převléká se vždy v určené šatně 

4. Do místnosti výuky si nosí pouze vlastní pití, ostatní věci si nechává v šatně 

5. Respektuje svého vyučujícího lektora a dodržuje jeho pokyny  

6. Účastník kurzu nesmí otevírat oka nebo se z nich naklánět, nesmí ničit vybavení v prostorech výuky, 

šatnách a podobně. 

7. Účastník nesmí používat žádné elektrické zásuvky na sále, předsálí, šatnách a podobně. 

8. Účastník kurzu respektuje ceník a vypsané podmínky kurzu, které jsou zveřejněny na webových 

stránkách www.hbdance.cz. 

http://www.hbdance.cz/


 

 

ZÁSADY PRO LEKTORA 

1. Lektor dochází na tréninky včas a připraven. 

2. Na trénink (výuku) přichází vždy minimálně 10 minut před zahájením. 

3. Po ukončení tréninku počká do předání posledního účastníka kurzu. 

4. Je povinen kontaktovat na začátku lekce telefonicky formou sms zákonného zástupce v případě, když se 

bez omluvy účastník kurzu nedostavil na lekci. Seznam s účastníky kurzu předá lektorovi taneční škola. 

5. Informuje tanečníky, že nesmí bez dozoru vstupovat do místnosti výuky, musí řádně čekat v šatně, nesmí 

používat bez souhlasu lektora vybavení místnosti výuky (aparatura, gymnastický koberec ….. ) a musí 

respektovat jeho nařízení a pokyny. 

6. Kontroluje zapomenuté věci v šatně nebo v místnosti výuky. 

7. Zanechá místnost výuky vždy bez odpadků (láhve, kapesníčky apod.). 

8. Vede řádně docházku všech účastníků. 

9. Má vždy na tréninku lékárničku a knihu úrazů. 

10. Svým profesionálním přístupem ve výuce i způsobem výuky nesmí ohrozit zdravotní stav účastníka 

kurzu. 

11. Hlásit jakékoliv změny a problémy (počet tanečníků, technické závady, docházka dětí na výuku, problém 

s ozvučením…). 

12. Při zranění poskytnout první pomoc, ošetřit zranění, zapsat je do knihy úrazů a nechat podepsat 

zákonným zástupcem, případně účastníkem kurzu, když je tanečník starší 15 let. Vždy v tomto případě 

potupovat podle zásad první pomoci. Neodkladně informovat rodiče. Hlásit okamžitě vedoucí Haně 

Bartošové, případně jejímu zástupci Janu Bartošovi.  

13. Choreografie na akce a vystoupení připravuje včas podle domluvy s vedením školy.  

14. Včas informuje tanečníky o akcích, soutěžích a vystoupeních taneční školy. 

15. Dodržuje tréninkový a metodický plán u soutěžních tanečníků. 

16. Zajišťuje větrání tanečních sálů vždy s ohledem na bezpečí tanečníků. V hb Dance, Opatovická ulice je 

potřeba větrat ve velkém sále pouze do atria během výuky. Malý i velký sál se větrá do ulice pouze o 

přestávce (oboustranné větrání) s ohledem na bezpečnost tanečníků. 

17. Aparaturu na lekci používá pouze lektor, po výuce ji musí zakrýt. Jakýkoliv problém hlásí okamžitě Haně 

Bartošové – volá nebo sms. 

18. Na akcích a soutěžích smí zpět předat svého svěřence pouze zákonnému zástupci. V případě předání 

jiné osobě, přestože ho na „akci“ přivedla, je potřeba mít od zákonného zástupce písemný souhlas nebo 

vyplněný dokument Souhlas s vyzvedáváním na akcích.   

19. Trenér nesmí na akci nebo soutěži povolit opuštění prostor svým svěřencům do 15 let bez písemného 

souhlasu rodičů.  


