
    
 
 

Vážení tanečníci, milí rodiče, 

dovolte nám takto hromadně shrnout současnou situaci, která našemu jilemnickému tancování moc 

nepřeje, abychom ji nemuseli vysvětlovat jednotlivým členům telefonicky. Celá situace nás 

samozřejmě velmi mrzí, neboť se naši tanečníci rok od roku zlepšují a dosahují tak parádních 

výsledků v rámci republikové konkurence. Nicméně situaci nejsme schopni ovlivnit a část našich 

letošních aktivit již byla započata. Dovolte nám v úvodu ještě jednou objasnit náš členský poplatek. 

Roční poplatek ve výši 4 000 Kč se dělí na následující položky: 

1. Členský poplatek 2 000 Kč / rok (pro předškolní činí 2 500 Kč / rok) : 

• 400 Kč pokrývá členské příspěvky zastřešujícím organizacím, obsahuje úrazové 

pojištění v době tréninku a právo užívat zdarma při tréninku hudební díla s licenčním 

zastoupením, tuto částku odvádíme za všechny tanečníky hned po skončení 

splatnosti prvních faktur (v polovině října) 

• 1 600 Kč je určeno na pravidelnou tréninkovou činnost na období září – červen, tedy 

160 Kč / měsíc, z této částky je hrazen pronájem tanečního sálu a odměny pro 

trenéry a případné externí choreografy. Ve skutečnosti jsou však tyto měsíční 

náklady na člena vyšší, rozdíl je pokrývám získanými dotacemi, ziskem z námi 

pořádaných akcí (Kaleidoskop, Dance Box, Jilemnický taneční pohár) případně z 

vystoupení na plesech a jiných veřejných akcích 

2. Provozní poplatek 2 000 Kč / rok (netýká se předškolních a klubu LAT): 

• 2 000 Kč je přibližně částka, která odpovídá nákladům na rekvizity a kostýmy 

(většinou je však také tato částka ve skutečnosti vyšší, rozdíl je pokrývaný z příjmů 

popsaných výše) 

Z těchto poplatků je vždy polovina (tj. 1 000 Kč za každý poplatek) hrazena fakturami za první a druhé 

pololetí. Samozřejmě nyní chápeme celou situaci i z Vašeho pohledu, ačkoliv se i v této době snažíme 

maximálně dělat online tréninky přes Zoom v pravidelných termínech (bohužel však většinou 

s minimální docházkou ze strany dětí) nebo posílat tanečníkům tréninková videa se zpětnou vazbou. 

Protože výhled pro obnovení naší tréninkové a soutěžní činnosti není dobrý, rozhodli jsme se udělat 

zcela mimořádný krok a naši přípravu soutěžních formací v letošní sezóně zcela přerušit.  Neradi 

bychom pod tlakem dokončili téměř 20 formací s vysokými náklady a neměli možnost je prezentovat 

veřejnosti. To tedy znamená, že veškeré rozpracované formace, pořízené nebo rozpracované 

kostýmy budou použity v příštím školním roce. Tímto nebude dotčena tréninková příprava do konce 

tohoto školního roku, kdy v případě jakéhokoli uvolnění obnovíme tréninky a budeme se věnovat 

dalšímu fyzickému a technickému rozvoji tanečníků nebo uspořádáme společné workshopy, abychom 

si rozšířili dovednosti. 

V případě, že by se uskutečnily soutěže v podzimním termínu 2021, využijeme k účasti připravené 

formace z loňské taneční sezóny 2019/2020, které na soutěžích nebyly a oprášíme je společně na 

soustředění a v září. Úprava kostýmů půjde v tomto případě finančně za námi. 

Od Vás nyní potřebujeme vědět, jak s Vámi máme či nemáme dále počítat. Prakticky máme/máte 3 

následující možnosti, kde prosíme u kapitol, které se Vás týkají (někdo má i kombinaci více možnosti), 

vyznačit křížkem v zeleném rámečku možnost A – C, dokument na konci podepsat, vyplnit celé jméno 

tanečníka a naskenované vrátit zpět svému trenérovi. Budeme se tak všem věnovat individuálně. 



 

Všem děkujeme za spolupráci, trpělivost a pochopení. Pevně věříme, že díky zapojení všech našich 

úspor a příznivým dotačním podmínkám budeme tento těžký rok moci přežít a podaří se nám v létě 

obnovit plně naši činnost, která nám všem i Vám přináší již tolik let spoustu radosti. 

Pro členy formací: 

A - Mám plně uhrazené členské příspěvky na sezónu 2020/2021 nebo počítám s plnou 

úhradou v termínu splatnosti: 

• Částka 400 Kč za členské příspěvky zastřešujícím organizacím CDO a ČASPV byla již 

uhrazena a nelze ji tedy kompenzovat. 

• Z částky 1 600 Kč bude kompenzováno 160 Kč / měsíc dle skutečně přerušené 

plnohodnotné tréninkové činnosti (tím je myšlen zákaz trénování na tanečním sále), 

500 Kč je již kompenzováno ponížením částky faktury za druhé pololetí, zbývající 

nevyčerpaná částka dle Vaší skutečné celoroční úhrady bude odečtena z ceny za 

soustředění, nebo v případě neúčasti na soustřední bude tato částka vrácena na váš 

bankovní účet. Ten, kdo uplatnil slevu na druhé dítě dostane slevu v takové výši, která 

bude odpovídat maximálně výši jeho skutečné platby. 

• Částka 2 000 Kč určená na kostýmy bude plně převedena na příští taneční sezónu a 

budou za ni dětem předány kostýmy a pořízeny rekvizity na připravené nebo 

rozpracované formace, které začneme trénovat opět od letního soustředění. 

Pro případnou vratku při neúčasti na soustředění uvádím následující bankovní spojení: 

 

 
O svém neúčasti na soustředění a žádosti o vratku budu informovat svého trenéra. 

 
B - Uhradil jsem pouze první fakturu a druhou hradit nebudu, počítám s přerušením 

činnosti pro tuto sezónu od února 2021, ale budu pokračovat od letního soustředění nebo 

od září: 

• Částka 400 Kč za členské příspěvky zastřešujícím organizacím byla již uhrazena a nelze ji 

tedy kompenzovat. 

• Částka 1 000 Kč byla provozním příspěvkem, který byl určen na nákup kostýmů a kulis a 

nelze tedy kompenzovat, bude však převedena plně do příštího roku. 

• Z uhrazené částky za první pololetí již bylo dále využito 320 Kč za 2 měsíce plné 

tréninkové činnosti. 

• Po sečtení všech tří výše uvedených částek zbylou nevyčerpanou částku (280 Kč) 

odečteme z ceny za soustředění, nebo v případě neúčasti na soustřední bude tato částka 

vrácena na Váš bankovní účet. O své neúčasti na soustředění budu informovat svého 

trenéra a v tomto případě budu požadovat případné vrácení zůstatkové částky z první 

platby na následující bankovní spojení: 

 

 



C - Uhradil jsem pouze první fakturu, druhou hradit nebudu a kompletně ukončuji od února 

2021 členství v taneční skupině Paul Dance, z. s. Jsem si vědom platnosti členského a 

provozního řádu a akceptuji nabízenou vratku: 

• Ačkoliv o vrácení členského poplatku dle našeho Provozního a členského řádu není 

možné žádat, rozhodli jsme se vzhledem k nastalé situaci udělat mimořádnou výjimku a 

vrátit Vám částku za měsíce, kdy bylo znemožněno plnohodnotné trénování na tanečním 

sále (listopad, prosinec a leden), ačkoliv probíhaly tréninky online nebo Vám byla 

zasílána výuková videa, nabízíme Vám tedy vratku ve výši 3 x 160 Kč, tj. celkem 480 Kč. 

• Z části provozního poplatku mám nárok na vrácení částky ve výši 30 % z uhrazené částky 

v souladu s Provozním a členským řádem, což činí částku 300 Kč. 

• Žádám tedy o vrácení částky 780 Kč na bankovní spojení: 

 

 

Pro klub LAT: 

A - Mám plně uhrazené členské příspěvky na sezónu 2020/2021 nebo počítám s plnou 

úhradou v termínu splatnosti: 

• Částka 2 000 Kč pokrývá náklady na běžnou tréninkovou činnost mimo individuálně 

hrazené tréninky ve výši 1 600 Kč a poplatky ČSTS na základní licenci ve výši 400 Kč 

• Za tréninkovou činnost se tedy jedná o poplatek ve výši 160 Kč / měsíc, z toho 320 Kč 

bylo plně využito za září a říjen. 

• Za neuskutečněnou tréninkovou činnost v prvním pololetí mi byla odečtena 

kompenzační sleva ve výši 500 Kč (zohledněna ve faktuře za druhé pololetí). 

• Zbývající částka z celkové platby (po odečtení licence, tréninku za dva měsíce a 

kompenzační slevy) bude kompenzována dle skutečné délky přerušené činnosti a v její 

výši obdržím slevu na dalším společném tréninkovém semináři s externistou nebo na 

soustředění 

B - Uhradil jsem pouze první fakturu a druhou hradit nebudu, počítám s přerušením 

činnosti pro tuto sezónu, ale budu pokračovat od letního soustředění nebo od září: 

• Částka 2 000 Kč pokrývá náklady na běžnou tréninkovou činnost mimo individuálně 

hrazené tréninky ve výši 1 600 Kč a poplatky ČSTS na základní licenci ve výši 400 Kč 

• Za tréninkovou činnost se tedy jedná o poplatek ve výši 160 Kč / měsíc, z toho 320 Kč 

bylo plně využito za září a říjen. 

• Zbývající částka z celkové platby za první pololetí (po odečtení licence, tréninku za dva 

měsíce) bude kompenzována dle skutečné délky přerušené činnosti a v její výši obdržím 

slevu na dalším společném tréninkovém semináři s externistou nebo na soustředění 

C - Uhradil jsem pouze první fakturu, druhou hradit nebudu a kompletně ukončuji členství v 

taneční skupině Paul Dance, z. s. Jsem si vědom platnosti Provozního a členského řádu a 

akceptujeme nabízenou vratku: 



• Částka 2 000 Kč pokrývá náklady na běžnou tréninkovou činnost mimo individuálně 

hrazené tréninky ve výši 1 600 Kč a poplatky ČSTS na základní licenci ve výši 400 Kč 

• Za tréninkovou činnost se tedy jedná o poplatek ve výši 160 Kč / měsíc, z toho 320 Kč 

bylo plně využito za září a říjen. 

• Žádám tedy o vrácení částky 280 Kč na bankovní spojení: 

 

 

Pro předškolní přípravku: 

A - Mám plně uhrazené členské příspěvky na sezónu 2020/2021 nebo počítám s plnou 

úhradou v termínu splatnosti: 

• Částka 400 Kč za členské příspěvky zastřešujícím organizacím CDO a ČASPV byla již 

uhrazena a nelze ji tedy kompenzovat 

• Částka 2 100 Kč pokrývá náklady na běžnou tréninkovou činnost (jedná se tedy o 210 Kč 

/ měsíc), za neuskutečněnou tréninkovou činnost v prvním pololetí mi byla odečtena 

kompenzační sleva ve výši 500 Kč (zohledněna ve faktuře za druhé pololetí) a částka 

420 Kč je odečtena za tréninkovou činnost v září a říjnu 2020 

• Zbývající částka určená na druhé pololetí ve výši 1 180 Kč bude kompenzována dle 

skutečné délky přerušené činnosti a bude vrácena na bankovní spojení: 

 

 

B - Uhradil jsem pouze první fakturu a druhou hradit nebudu, počítám s přerušením 

činnosti pro tuto sezónu, ale budu pokračovat od letního soustředění nebo od září: 

• Částka 400 Kč za členské příspěvky zastřešujícím organizacím byla již uhrazena a nelze 

ji tedy kompenzovat. 

• Z částky 1 250 Kč bylo již dále využito 420 Kč za 2 měsíce plné tréninkové činnosti, 

zbylá nevyčerpaná částka 430 Kč (po odečtu licence a poplatku za 2 měsíce) bude 

vrácena na bankovní spojení: 

 

 

C - Uhradil jsem pouze první fakturu, druhou hradit nebudu a kompletně ukončuji členství v 

taneční skupině Paul Dance, z. s. Jsem si vědom platnosti Provozního a členského řádu a 

akceptujeme nabízenou vratku. 

• Žádám tedy o vrácení částky 430 Kč na bankovní spojení: 

 

 

 

 



Shrnutí: 

• Varianta A pro Vás znamená – nárok účastnit se i nadále on-line tréninků, které budou po 

dohodě s trenéry pokračovat jednou týdně dle níže rozepsaného harmonogramu, nárok 

okamžitého návratu do tělocvičny k prezenční tréninkové činnosti dle postupného 

uvolňování, možnost účastnit se připravovaných workshopů dle postupného uvolňování a 

veškeré další věci související s plným členstvím ve skupině. V rámci možné prezenční činnosti 

do konce roku budou trénovány hotové vazby, nové techniky, akrobacie a rozšiřovány 

technické dovednosti, rozsahy a fyzička. 

• Varianta B pro Vás znamená – rezervaci místa v členské základně na příští taneční sezónu 

s kompletním přerušením účasti na naší činnosti od února do července 2021 (nebudete 

dostávat odkazy na on-line tréninky a nebude Vám umožněna účast na jakékoli prezenční 

činnosti do konce školního roku dle případného postupného uvolňování), zapojíte se až od 

soustředění nebo v září 

• Varianta C pro Vás znamená – ukončení členství v taneční skupině Paul Dance, z. s. a 

vypořádání pohledávek 

 

Pozor, vratky a kompenzace se netýkají osob uplatňujících trenérskou slevu ve výši 50 %. 

 

Harmonogram on-line tréninků od 1. února 2021 do zahájení prezenční činnosti naleznete 
níže. Nastavili jsme tréninky pouze jednou týdně, aby děti nebyly přetěžovány on-line 
výukou a na trénink se více těšily. Doufáme, že se díky tomu podaří zlepšit docházku 
především u starších dětí a juniorů, kde se doposud pravidelné tréninky dvakrát týdně 
nesetkávají s dostatečným zájmem z jejich strany. Posunuli jsme také časy na později 
odpoledne nebo k večeru, aby všichni měli možnost využít pobytu venku za světla a 
odpočinout si od dopoledního sezení u počítače.  
 
Předškolní děti (sloučené on-line tréninky pro obě skupiny): středa 16:00 hodin 

Minihadi: úterý 16:30 hodin 

Hadi mladší: pátek 16:30 hodin 

Hadi starší: středa 18:00 hodin 

Junioři mladší: čtvrtek 16:30 hodin 

Junioři starší: středa 16:30 hodin 

Ladies: úterý nebo čtvrtek od 18 hodin (dle směny trenérky) 

HVK: dle dohody 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ TANEČNÍKA: ……………………………………………………. 

 

PODPIS ZÁK. ZÁSTUPCE: ……………………………………………………………… 

 

PROSÍME O VRÁCENÍ ZAŠKRTNUTÉ VARIANTY (ZELENÉ RÁMEČKY) S PODPISEM DO 31.1.2021. 


