VNÚTORNÝ PORIADOK
pre členov TC METEOR Košice
a užívateľov tréningových priestorov
1. Zodpovedajú sa: V
 edeniu TC METEOR Košice (Milan Plačko) a trénerom
2. Ďalšie poverené osoby: Mária Plačková
3. Platby pre nečlenov klubu:
a) Platba poplatkov pre nečlenov klubu, ktorí nereprezentujú TC METEOR Košice – platba ako pre člena
+ 5 € /os/mesiac.
b) Platba mesiac dopredu do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.
c) V prípade omeškania platby a neskorého zaplatenia členského poplatku bude dotyčný povinný
zaplatiť pokutu 5 € /osoba/každý omeškaný mesiac.
d) CP LAT a ŠTT je spoplatnený sumou 5 € /pár, zaplatenou pred začiatkom CP (platí v prípade, že si
pár neplatí mesačné poplatky).
e) Voľné trénovanie je spoplatnené sumou – 5 € /pár/120 min, platba za každú začatú hodinu,
v prípade nezaplatenia dostane pár výzvu na zaplatenie, v prípade opakovania dostane pár zákaz
trénovania v celom subjekte. Ak sa bude jednať o kombinovaný pár , kde jeden z páru nie je členom
TC METEOR Košice a nebude ani platiteľom poplatku, bude platiť 2,50€/osoba/hodina).

4. Platby pre členov klubu:

a) Platba členského pre členov klubu, ktorí reprezentujú TC METEOR Košice:
deti D
 6 – 30 € /os/mesiac, 150 € / 5 mesiacov, 275 € / 10 mesiacov
deti D
 5 tréning 2x do týždňa – 20 €
 /os/mesiac
1. polrok /4 mesiace/ 80 €, 2. Polrok /5 mesiacov/ 100 €, /9 mesiacov/ € 165 €
deti D
 5 tréning 1x do týždňa – 15 €
 /os/mesiac
1. polrok /4 mesiace/ 60 €, 2. Polrok /5 mesiacov/ 75 €, /9 mesiacov/ € 125 €
deti D
 4 – 15 € /os/mesiac, 75 € / 5 mesiacov, 140 € / 10 mesiacov
deti D
 2,D3 – 23 € /os/mesiac, 115 € / 5 mesiacov, 220 € / 10 mesiacov
D1,K2,K3 kategórie Hoby E,D,C - 28 € /os/mesiac, 140 € / 5 mesiacov, 260 € / 10 mesiacov
K1 kategórie B,A,S – 2
 3€
 /os/mesiac, 115 € / 5 mesiacov, 220 € / 10 mesiacov
2 súrodenci – zľava 5 € /2 os/ mesiac, minimálne však 15 € /os/mesiac
3 súrodenci – platí sa plná suma za dvoch, tretí najnižší čl. poplatok 0 €
b) Platba čl. poplatkov 1- 2 x ročne,
obdobie september – január /5 mesiacov/ a s eptember - jún /10 mesiacov/ do 30.9. !!! ,
obdobie február – jún /5 mesiacov/ a február – január /10 mesiacov/ do 28.2. !!!
c) V prípade omeškania platby a neskorého zaplatenia členského pokuta 5€ /os/ každý omeškaný
mesiac.
d) V prípade dvojmesačného omeškania s platením členského poplatku, bude členovi zakázaný vstup
do tréningových priestorov TC METEOR Košice , pokiaľ si nevyrovná svoje záväzky.
e) Všetky platby musia byť posielané na účet TC METEOR Košice:
Číslo účtu /IBAN/: SK64 0900 0000 0004 4463 0070
Kód banky: 0900 - Slovenská sporiteľňa
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 01 - členské D1,D2,D3,D4,D5, K1,K2,K3
03 – platby pre nečlenov
04 – klubové vzdelávanie, podujatia
05 – pokuta (5€) + násobky
Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko, krúžok, obdobie za ktoré sa platí (napr. 2/2020 – 1/2021)

5. Pokyny pre klubových trénerov

a) Trénovanie členov a párov TC METEOR Košice v rámci CP je nespoplatnené v prípade, že tréner
vykonáva pre TC METEOR Košice nehonorované pomocné činnosti zadané vedením TC
b) Trénovanie cudzích párov a nečlenov TC METEOR Košice – len po dohode s vedením TC.
c) Tréner je povinný dodržiavať tréningové časy a viesť evidenciu dochádzky a preberanej látky.
d) Techniku a pomôcky potrebné pre tréningový proces si pripraví pred a odkladá po tréningu na
určené miesto.

6.Povinnosti tanečníkov:

1. Jedenkrát týždenne ŠTT tréning, LAT tréning, kondičný tréning/K1,K2,K3/, trikrát do mesiaca CP.
2. Účasť na sústredeniach organizovaných TC METEOR Košice.
3. Pre registrované páry povinná účasť na skupinových lekciách so zahraničnými lektormi.
4. Všeobecná povinnosť odkonzultovať súťažný a tréningový plán so svojim trénerom ŠTT a LAT.
5. Účasť na členských schôdzach (dvakrát ročne).
6. Tanečníci sa priamo riadia pokynmi vedenia TC METEOR Košice.
7. Pre všetkých členov TC METEOR Košice platí ohlasovacia povinnosť! (nahlasovanie
a odkonzultovanie akýchkoľvek tréningových, súťažných a komerčných tanečných aktivít mimo TC
METEOR Košice).
8. V otázkach tréningového procesu musia rešpektovať trénerov TC METEOR Košice.
9. V prevádzkových záležitostiach musia rešpektovať pokyny prevádzkovateľa tréningových priestorov
a vedenia TC METEOR Košice.
10. Tanečník je povinný udržiavať tréningové priestory TC METEOR Košice v čistote a poriadku.
Pomocný materiál (karimatky, švihadlá, cvičebné náčinie, posilňovacie gumy...) po použití nenechávať
na sále.
11. Tanečník nesmie nechávať v priestoroch sály alebo šatne špinavé alebo zapáchajúce oblečenie
a topánky.
12. Tanečník nesmie nechávať v tréningových priestoroch prázdne PET fľaše, vreckovky, zvyšky
potravín a iný odpad.
13. Tanečník nesmie konzumovať potraviny v tanečných sálach.
14. Tanečník nesmie vstupovať do sál v inej ako v tanečnej obuvi.
15. Prísny zákaz použitia oleja, vosku alebo vlhkých predmetov na parket. Tieto prostriedky poškodzujú
parket. V prípade opakovaného porušenia zákazu, bude tanečníkovi udelený zákaz vstupu do sál.
16. Dámy musia používať protektory na podpätky. V prípade opakovaného porušenia tohto nariadenia
bude udelený zákaz vstupu do sál.
17. Pri výbere hudby má tréner, ktorý učí individuálnu lekciu, absolútnu prednosť pred samo
trénujúcimi. Na zmene hudby je potrebné dohodnúť sa .
18. V prípade ukončenia činnosti v klube TC METEOR Košice je člen povinný túto skutočnosť oznámiť
2 mesiace vopred a vyrovnať všetky finančné záväzky.
19. Za cennosti , doklady a iné predmety si plnú zodpovednosť nesie tanečník sám (tieto veci je
potrebné mať pod vlastným dozorom).
20. Akékoľvek zmeny v zložení párov sú výhradne v kompetencii trénera v danom krúžku po konzultácii
s hlavným trénerom.
Jediný termín určený pre uskutočnenie týchto zmien na podnet tanečníkov, alebo rodičov je jún,
podmienkou je povinnosť konzultovať daný stav s trénerom 2 mesiace vopred. Hlavný tréner má po
konzultácii s trénerom daného krúžku právo urobiť odôvodnenú zmenu na základe nepredvídaných,
neodkladných okolností celoročne.
21. Akékoľvek šitie tanečného oblečenia, návrhy strihov, farieb a materiálov, výber krajčíra, musia byť
s predstihom odkonzultované a schválené trénerom, prípadne osobou na to poverenou.
22. Každý člen, zákonný zástupca dieťaťa je povinný reprezentovať TC METEOR Košice tak, aby šíril
jeho dobré meno a napomáhal šíreniu pozitívneho povedomia o tanečnom športe medzi širokou
verejnosťou.

7.Benefity:
1. Vypracovanie tréningového a súťažného plánu osobným trénerom dvakrát ročne.
2. Možnosť pravidelných konzultácií s hlavným trénerom (vrátane riešenia kontroverzných situácií).
3. Takmer neobmedzený prístup k tréningovým priestorom mimo skupinových tréningov.
4. V závislosti od výkonnosti a progresu prístup ku komerčným aktivitám (honorované vystúpenia,
príležitostná výuka.
Platné od 29.1.2020

