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❖ Kérjük, semmilyen fertőző betegséggel ne gyere órára, mert ezzel a többieket is
megbetegíted! Amennyiben fáradtságot, rosszullétet, sérülést, egyéb nem
fertőző betegséget észlelsz magadon, már az óra elején jelezd, hogy erre az óra
folyamán figyelni tudjunk!
❖ Érkezéskor és távozáskor nem nehéz egy két köszönő szót kimondani, kérlek
használjátok!
❖ Táncteremben és az öltözőben is ügyeljünk a rendre és a tisztaságra!
❖ Figyeljünk a közösen használt folyosók és wc rendeltetésszerű használatára.
Folyosó ablakok nem székek, kérlek ne üljetek fel!
❖ Elhagyott tárgyakat az adott hónap végéig őrizzük, utána kidobjuk őket, ezért
nyugodtan ellenőrizd rendszeresen, nem e maradt a teremben valamid!
❖ Az órákon mindenki saját felelősségére vesz részt, a tagdíj biztosítási összeget
nem tartalmaz, ezért mindenkit arra kérünk, hogy vigyázzon saját és a
csoporttársai testi épségére
❖ A táncteremben és az öltözőben a mobiltelefont kérjük kikapcsolni, vagy
lehalkítani!
❖ Az órán vagy az öltözőben felvétel csak a felvételen szereplő személyek
beleegyezésével készülhet, ezek közösségi médiában való megosztása is csak a
társaitok engedélyével történhet.
❖ A táncteremben nem lehet ékszert, órát vagy más sérülést okozó tárgyat viselni!
❖ A hosszú hajat kérjük gumival összefogni, hogy ne zavarja a növendéket a
tanulásban!
❖ Edző ruha legyen kényelmes, nyúlós anyagú, mely nem akadályoz a mozdulatok
helyes kivitelezésében.
❖ Tréningezni az óra típusától függően balett vagy sportcipőben, forgótalpban,
zokniban is lehet, de minden esetben tiszta, váltó lábbeliben!
❖ Érkezz időben, de nem túl korán! Az átöltözéshez bőven elég 10perc. Felesleges
sokkal előbb az öltözőben várakoznotok, hisz így csak unatkozni fogtok, ami
általában rendbontással jár…

❖ Kérjük a táncosokat, ha nem tudnak órára jönni, jelezzék társaiknak vagy a
tanároknál egy rövid üzenettel. (Különösen, ha hosszabb távú hiányzásról van
szó)
❖ Amennyiben betegség vagy előre nem látható esemény miatt valaki hosszabb
távon hiányzik előfordulhat, hogy a bemutatókon nem vehet részt! (Amennyiben
nem tudja pótolni a lemaradását)
❖ A tánc egyesület biztonságos működése érdekében a tagdíjakat az adott
hónapra vonatkozóan a tárgy hó 1. hetében befizetni szíveskedjetek! (Csornán,
Fertőszentmiklóson tanároknál, Kapuváron a kijelölt napokon az erre kijelölt
személynél!)
❖ A tagdíjak a 2020/2021-es tanévtől változnak, melyről érdeklődj a tanároknál!
❖ A fellépő ruhák díja a táncost terhelik, amennyiben lehetséges ruhabérlést
biztosítunk, amennyiben nem, a táncosnak meg kell vásárolnia a fellépéshez
szükséges ruháját!
❖ A fellépő ruhákra kérjük mindenki figyeljen és vigyázzon (akár saját,akár
bérlemény), hisz lehet hogy ezt sérülés, elvesztés esetén nem tudjuk pótolni!
Ilyen esetben a táncos nem léphet fel a társaival!
❖ Az egyesület az iskolai szünetekhez alkalmazkodva működik, ilyenkor változhat
az órarend, melyet minden esetben előre egyeztetünk az adott csoporttal!
❖ Kérjük csak az jelentkezzen aki tudja vállalni a tanév végéig az év elején
megbeszéltek szerinti edzés számot, valamint az iskola által szervezett
fellépéseket, versenyzős csoportok esetén versenyeket!
❖ Fellépések és versenyek esetén is próbáljuk a legkorábbi időpontokban
egyeztetni a dátumokat!

