
SK Řetězárna, z.s. - Taneční škola Anety Kratochvílové 

PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍCH KROUŽKŮ 

 
Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………………… 

Datum narození: …………………………………………….věk: …..………….. 

Rodné číslo……………………………………………………………………….. 

Mateřská/základní škola: ………………………………………………………… 

Bydliště: …………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………….. 

Tel. číslo na zákonného zástupce: ……………………………………………….. 

E-mail na zákonného zástupce: ………………………………………………….. 

Zdravotní omezení:  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Přihlašuji závazně své dítě do těchto tanečních oborů (prosím výrazně 

vyznačte) 

CENA ŠKOLNÉHO ČINÍ 290 KČ MĚSÍČNĚ, soutěžní týmy 350 Kč  

- Aerobik dance  

- Taneční miniškolička  

- Joga/zumba 

- Gymnastika 

- Mažoretky  

- Roztleskávačky  

- Baletní průprava  



 

Informace o platbě školného:  

bankovým převodem na účet: 115-5256930247/0100 nebo hotově u Anety Kratochvílové  

VARIABILNÍ SYMBOL: 20192020 

SPECIFICKÝ SYMBOL: 71 

ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: Jméno a příjmení dítěte – kroužek, za který platíte a období  

např. Jana Nováková – mažoretky, září  

Školné prosím uhradit vždy do 15.tého dne předcházejícího měsíce. Do 15.9. 

zaplatit za měsíc září a říjen, do 15.10 za měsíc listopad atd. Lepší způsob platby 

je pololetní       

 

- Školné se vrací v případě nepřítomnosti žáka ve vyučovacích hodinách za čtyři týdny a 

více, a to pouze z důvodu nemoci, na základě lékařského potvrzení.  

- Ukončení docházky je možno na konci 1. pololetí nebo na konci školního roku.  

- Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů s tím, že tyto údaje budou 

používány pouze pro vnitřní potřebu SK Řetězárny, z.s. - Taneční školy AK a budou 

poskytnuty jen jeho členům.  

- Rodiče souhlasí s vytvořením fotografií, videí a zvukových záznamů, s případným 

zveřejněním za účelem informativním a propagačním.  

- V průběhu školních prázdnin – podzimních, vánočních, jarních, pololetních, 

velikonočních a jiných státních svátků taneční kroužky odpadají, pokud není předem 

ohlášena změna. 

- Rodič je povinen omluvit své dítě trenérce v případě nepřítomnosti dítěte na tanečním 

kroužku.  

- Každý žák Taneční školy AK má povinně sjednané úrazové pojištěné u jakékoliv 

pojišťovny.  

- Taneční škola AK si vyhrazuje právo, neotevřít ty taneční obory, které nebudou mít 

dostatečnou kapacitu přihlášených dětí.  

- Vážení rodiče, nahlédnout můžete na náš Instagram (tanecniskolaanetykratochvilove) 

nebo Facebook (Taneční škola Anety Kratochvílové). 

 

 

 

 

 

              Datum………………                  Podpis zákonného zástupce………………………… 


