ZMLUVNÉ, ORGANIZAČNÉ A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY SALTATRIX
Súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom je podmienkou účasti v kurze.
Rodičia ho potvrdzujú v online rezervačnom systéme a samotnou účasťou na kurze.
ORGANIZÁCIA KURZOV SALTATRIX
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POVINNOSTI RODIČA – DIEŤAŤA
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Pohybové a tanečné lekcie pre baby a detské formácie prebiehajú v stanovenom čase, určenom pre každú skupinu a prevádzku zvlášť. Rodič je
povinný so svojím dieťaťom ako aj účastník prísť včas pred začiatkom lekcie, aby mal dostatok času na prípravu a neobmedzoval tak ostatných
účastníkov v skupine. Jedna lekcia trvá pre baby formácie min 45 min. a max 60 min., detské formácie min 45 min. a max 60 min., pre aerobikové
formácie max 60 min. Lektor si vyhradzuje právo na zmenu skladby lekcie.
3. Tanečné lekcie kurzov pre aerobikové, tanečné a súťažné formácie prebiehajú v stanovenom čase, určenom pre každú skupinu a prevádzku
zvlášť. Účastník je povinný prísť 10min. pred začiatkom lekcie, aby mal dostatok času na prípravu a neobmedzoval tak ostatných účastníkov v
skupine. Jedna lekcia trvá pre tanečné formácie 60/90 min., pre súťažné formácie 90/120 min.
BABY_FORMÁCIE
1.
Sprevádzajúca osoba je plne zodpovedná za dieťa počas celý čas pobytu v SALTATRIX ACADEMY, dieťa nesmie byť ponechané bez dozoru.
V prípade potreby vzdialiť sa od dieťaťa, môžete požiadať lektorku o krátkodobú starostlivosť. I v prípade, že súhlasí, ste ako rodič plne
zodpovedný za svoje dieťa.
2.
V kurzoch pre deti, kde je potrebná účasť rodiča zodpovedá za dieťa rodič i v čase trvania lekcie. V prípade, že si na určitý cvik alebo úkon rodič, či
dieťa netrúfa, nepredvádzajú ho! Lektorka ochotne a podľa časových možností individuálne vysvetlí cviky a aktivity a predvedie ich v priebehu
alebo po skončení lekcie.
3. Na lekciách sa nekonzumuje žiadna strava.
DETSKÉ_AEROBIKOVÉ_TANEČNÉ_SÚŤAŽNÉ FORMÁCIE
1. V kurzoch, nie je potrebná účasť rodiča, zodpovednosť za dieťa preberá lektorka v čase trvanie lekcie. Rodičia alebo iná sprevádzajúca osoba
zodpovedná za dieťa sa zaväzujú, že dieťa nepríde na hodinu s cukríkom alebo žuvačkou.
2. Kurzu sa môžu zúčastniť len zdravé deti. Pokiaľ dieťa alebo rodič preukazujú zjavné známky ochorenia, je lektorka oprávnená zrušiť dieťaťu lekciu,
bez nároku na náhradu.
3. Rodič zabezpečí dieťaťu, aby malo so sebou obuv na prezutie (cvičky, detské sneakre, ktoré využíva len na lekcie do tanečnej sály), veci na
prezlečenie, pitný režim. Rodič upozorní svoje dieťa, aby sa počas lekcie správalo tak, aby nenarušoval priebeh lekcie a ostatné deti. V prípade
neadekvátneho správania a porušovania disciplíny bude dieťa vylúčené z tanečnej sály.
4. Absencia je ospravedlnená len ak rodič sa odhlási onlnie z rezervačného systému, alebo kontaktuje lektora vopred sms telefonicky, mailom,
správou na sociálnych sieťach a pod. minimálne 24 hod. pred začatím hodiny. Samozrejme sú akceptované absencie z dôvodu ochorenia, čo však
treba konzultovať s lektorom (telefonicky, mailom). V prípade nedodržania niektorých z týchto podmienok má lektor právo vylúčiť účastníka
z lekcie, poprípade zo SALTATRIXu.
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
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Pohybové – tanečné - hudobné lekcie v SALTATRIX sú pravidelné a kompozične na seba nadväzujú. Účastníci sú rozdelení podľa určitých faktorov
do skupín: (vek, výkonnosť, nadanie)
a) BABY FORMÁCIE (od 4 mesiacov do 3 rokov)
b) DETSKÉ FORMÁCIE (deti vo veku od 3 do 9/10 rokov)
c) AEROBIKOVÉ FORMÁCIE (tanečníci vo veku od 7 – 12 rokov)
d) TANEČNÉ FORMÁCIE (tanečníci vo veku od 8 – 14 rokov)
e) SÚŤAŽNÉ FORMÁCIE (deti, juniori a mládež)
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Registrácia do kurzov prebieha online rezervačným systémom registrácie na webovej stránke www.saltatrix.sk. Po úspešnej registrácii je možné
si vybrať vypísaný kurz pre trimester a zapísať doň svoje dieťa. Všetky náležitosti ku kurzu ako aj platbám získa rodič do zaregistrovanej emailovej
schránky.
Cena kurzovného poplatku za uvedené obdobie v sebe zahŕňa jednu až dve lekcie týždenne s výnimkou štátnych sviatkov a školských prázdnin.
(Podľa dohody s lektorom tanca, sa však môže byť lekcia uskutočnená aj počas týchto sviatkov, či prázdnin. Lektor upovedomí rodičov detí vždy
dopredu, ak sa bude takáto lekcia realizovať).
Ceny kurzov sú stanovené podľa aktuálneho cenníka dostupného na web stránke – www.saltatrix.sk Pre platby členského poplatku za kurz sa
vzťahujú STORNO PODMIENKY, ktoré sú súčasťou cenníka.
V prípade neprítomnosti dieťaťa na niektorej z lekcií počas mesiaca, sa alikvotná čiastka zo zaplateného školného/kurzovného poplatku nevracia.
Cena členského poplatku za kurz pre detské, aerobikové, tanečné a súťažné formácie za uvedené obdobie trimestra je konštantná, čo znamená, že
platíte vždy rovnakú sumu: napr. aj počas decembra, kedy je tanečných lekcií menej kvôli sviatkom. Platíte však tú istú sumu aj keď je tanečných
lekcií viac a nemusíte doplácať za tanečné lekcie nad rámec.
Forma úhrady prebieha v hotovosti u lektorky tanca, alebo aj bankovým prevodom, či vkladom na účet. Do správy pre prijímateľa musíte napísať
meno a priezvisko dieťaťa, ako aj formáciu.
Všetky lekcie / kurzy si predplácate, čo znamená, že členský poplatok platí na trimester (ako je uvedené) a musí byť zaplatený ako aj pripísaný na
účet najneskôr na 2 hodine/tréningu kurzu. V prípade, že nebudú peniaze zaplatené v hotovosti, alebo pripísané na účet v tomto termíne, nebude
dieťa pripustené na kurz/ hodinu.
Zaplatený členský/kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť a nutné rešpektovať
STORNO PODMIENKY.
Rodičia sa môžu informovať o priebehu lekcií u lektora, nesmú však do nich nijako zasahovať a ani sa ich priamo zúčastňovať. Do tanečnej sály
majú rodičia zakázaný vstup počas lekcie. Dovolený vstup majú iba mamičky, ktoré cvičia spolu so svojimi deťmi.
V prípade účasti detí na súťažiach, ich účasť nie je automaticky podmienená zaplatením členského/kurzovného poplatku. Poplatkom za kurz si
predplácate len tanečné lekcie - o tom, kto sa bude nachádzať v súťažných a prezentačných choreografiách rozhoduje výlučne lektor na základe
prístupu účastníka k lekciám a jeho tanečným schopnostiam. Tanečných súťaží sa bude zúčastňovať len súťažné formácie, ktoré budú mať
výnimočne tréningy aj cez víkendy.
V prípade účasti na súťaži, budú rodičia vopred informovaní o dátume akcie, súťaže; výške štartovného na tanečníka, výške cestovného (autobus,
vlak); cene kostýmu. Zaplatenie školného/kurzovného poplatku nezahŕňa tieto poplatky súvisiace zo súťažami či inými akciami. Každý rodič platí za
tieto výdavky samostatne.
Deti, tanečníci ani účastníci SALTATRIXu nie sú poistení proti úrazom. Rodič súhlasí s činnosťou a aktivitami v akadémii pohybu a tanca Saltatrix
Malacky bez nároku na odškodnenie pri prípadnom vzniknutom úraze svojho dieťaťa.
Rodičia týmto súhlasia s tým, že prevádzkovateľ akadémie SALTATRIX poskytnuté údaje používa na organizačné potreby vedenia kurzov, podľa
zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytujú dobrovoľne .
Rodičia súhlasia s použitím fotografií z prebiehajúcich kurzov, zachytávajúcich činnosť a podobu osôb zúčastniacich sa na jednotlivých lekciách.
Ochrana osobných údajov je rozpracovaná samostatne.
Zrušenie zmluvného vzťahu je možné z každej strany po vzájomnej ústnej, mailovej a písomnej dohode s Andrea Murániová – Saltatrix Malacky
a následne odhlásením sa z online rezervačného systému.

