Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás souhrnné informace týkající se organizace školního roku 2018/2019.
Zahájení kurzů:
v týdnu od 10. 9. 2018, kromě základních kurzů dětí a juniorů v Jesenici, které odjíždějí se školou
na sportovní týden, ty začínají od 17. 9. 2018 (konkrétně kurzy 105-základní kurz juniorů, 110-základní
kurz dětí budova K rybníku, 113 – breakdance pokročilí, 118 – breakdance začátečníci, 126 – základní
kurz balet děti, 129,130,137,141 – kurzy sportovní gymnastiky, 136 – street kluci)
Harmonogramy lekcí:
předběžný harmonogram lekcí naleznete po přihlášení na www.tshazard.cz viz obrázek níže. V době
státních svátků a školních prázdnin lekce neprobíhají. V průběhu roku mohou být dle potřeb lektorů
nebo škol odebrány/přidány do harmonogramu další dny, prosíme, sledujte. Garantujeme 16 lekcí u
kurzů 1x týdně/32 lekcí u kurzů 2x týdně a 48 lekcí u kurzů 3x týdně za pololetí. Po splnění
plánovaného počtu lekcí již nebude výuka probíhat. O případné změně harmonogramu Vás budou lektoři
předem informovat.

Kontakty na lektory:
kompletní kontakty naleznete v příloze tohoto e-mailu, na webových stránkách v Kontaktech pouze emaily.
Omluvy absencí:
posílejte e-mailem nebo sms Vašemu lektorovi/lektorce
Kontakt na provozní oddělení a recepci TS Hazard:
Jarmila Voláková, Kristýna Procházková, tel: 246 083 246, e-mail: info@tshazard.cz
Termíny a způsob úhrady členského příspěvku:

Výši Vašeho členského příspěvku a jeho splatnost naleznete po přihlášení do Vašeho účtu na
www.tshazard.cz v sekci Moje příspěvky.
1. pololetí – nejpozději do 20. 9. 2018
2. pololetí - nejpozději do 20. 2. 2019
Způsob úhrady členského příspěvku:
převodem na účet č.: 2601310521/2010, v.s. trojmístné číslo kurzu a do poznámky platby jméno člena
jesenické kurzy – hotově na recepci Hazard Hobbies (V úvoze 105, Jesenice)
ostatní – hotově do rukou lektora na první lekci daného pololetí
Prosíme Vás o laskavě dodržení termínu splatnosti členského příspěvku. Při nedodržení termínu
splatnosti bez předchozí domluvy nebude Vašemu dítěti umožněna aktivní účast na tréninku a jeho
místo bude postoupeno jinému zájemci. Děkujeme za pochopení, i my musíme naše závazky platit včas.
Kurzovné vracíme pouze v případě dlouhodobé nemoci po předložení lékařského potvrzení.
Pokud se rozhodnete v kurzu již nepokračovat, prosíme o zprávu. Vaše dítě z kurzu odhlásíme.
Náhrady zmeškaných lekcí:
Předem omluvenou lekci si můžete nahradit v kterémkoli veřejném základním kurzu stejné
věkové kategorie po předchozí domluvě s organizačním týmem. Pozn. Kurzy dvk mini ve
školkách veřejné bohužel nejsou z důvodu hygienických předpisů MŠ.
---DÁLE SE JIŽ NETÝKÁ VÝTVARNÝCH KURZŮ--Ukázkové lekce:
Každá 8 lekce u kurzů 1x týdně/16 lekce u kurzů 2x týdně a 24 lekce u kurzů 3x týdně je ukázková,
rodiče zveme vždy na posledních 20 minut lekce.
Mimo ukázkové lekce není přístup rodičů do sálu povolen. Praxe nám ukázala, že děti přítomnost rodičů
na lekci rozptyluje a narušuje řád tréninku.
Představení TS Hazard (netýká se kurzů gymnastiky a výtvarných kurzů):
Každý rok pořádáme v KC Jesenice taneční představení pro rodiče, kde se předvedou všechny taneční
kurzy a soutěžní týmy. Předběžný termín sobota 13. 4. 2019.
Protože představení pořádáme hlavně kvůli dětem, aby si společně užily velký taneční zážitek, a
protože pro děti vždy připravujeme medaile a ceny, budeme velmi rádi, pokud si zařadíte do rodinného
harmonogramu datum našeho představení tak, abyste se mohli zúčastnit. Podrobné informace týkající
se vystoupení Vám včas pošleme e-mailem a též vyvěsíme na webové stránky TS Hazard.
Kostýmy (netýká se kurzů baletu, gymnastiky a výtvarných kurzů):
Na představení TS Hazard a ukázkové lekce dětem zařizujeme v jednotlivých tanečních skupinách
stejné kostýmy. Kostýmy k tanci neodmyslitelně patří, slouží jednak pro sjednocení celé skupiny a
jednak ke zvýšení celkového dojmu z tance.
V první polovině října Vám ještě vše kolem kostýmů upřesníme.
Kostým děti na konci roku neodevzdávají, mohou jej nosit i na běžnou výuku a dále zůstává jejich
majetkem.
Prosíme o dohlédnutí, aby v dané taneční sezóně kostým vydržel pokud možno vzhledově stejný
(nesepraný, neprodřený). Sukénka se nedá prát v pračce, tričko ano (na 30 stupňů).
Platba kostýmu:
výše zálohy:

kurzy dvk mini street ... 500,- Kč (sukně, tričko)
základní kurzy dětí a juniorů ... 250,- Kč (tričko)
soutěžní týmy ... 2000,- Kč (dle tématu choreografie)
Platba hotově na recepci TS Hazard (jesenické kurzy), do rukou lektora (ostaní kurzy) nejpozději do
31. 10. 2018 (netýká se kurzů baletu a gymnastiky)
Oblečení na trénink:
Doporučujeme klasické tepláky či legíny (k tomu popřípadě sukénku u menších dětí) a pohodlné tričko,
na nohy tenisky s vhodnou podrážkou do sálu/tělocvičny. V zimním období popřípadě mikinu. Děti mohou
na lekce (zejména na ty ukázkové) nosit taneční kostým, aby si jej co nejvíce užily.
Na gymnastiku nosí děti gymnastické dresy nebo legíny a tílko, gymnastické cvičky (např. Decathlon).
Kluci nosí tepláky a tričko nebo tílko.
Na balet jednotný dress code:
kurz balet mini a soubor Motýlci - trikot se sukýnkou Aida E508M, princess pink, baletní punčocháče
s celým chodidlem, ballet pink, baletní piškoty 5C Tutu Split, ballet pink
kurz balet děti a soubor Vánek - trikot se sukýnkou Aida E508M, bílý, baletní punčocháče s celým
chodidlem, bílé, baletní piškoty 5C Tutu Split, bílé
Baletní oblečení pořizují rodiče.
Adresa prodejny:
SANSHA PRAHA
Velehradská 27
130 00 Praha 3
www.praha.sansha.com
Pití:
Doporučujeme dávat dětem na trénink pití (spíše neslazené nápoje). Po zkušenostech mají děti na
lekcích žízeň.
Pojištění:
Doporučujeme všem dětem účastnícím se kurzů mít svoje zdravotní pojištění v pořádku, zvláště pak v
kurzech pokročilých (výběrové soubory) a kurzu Break Dance. TS Hazard za případnou náhradu škod
spojenou s ošetřením neručí.
Nábor do soutěžních týmů/soutěžní přípravky:
V průběhu roku mohou děti zjistit, že mají o tanec větší zájem, velmi je baví a ukáže se, že mají pro
něj nadání. V tomto případě zveme děti na nábor do soutěžní přípravky/soutěžních týmů, který
proběhne v dubnu.
Veškeré informace se rovněž dozvíte na našich webových stránkách www.tshazard.cz, kde naleznete i
fotky z představení, přehled kurzů, harmonogramy, kontakty atd.
Za tým lektorů TS Hazard
Jarmila Voláková
člen výkonného výboru
TS Hazard z. s.

