
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
HOUSE OF DANCE

Článok I
Úvodné ustanovenie

Tanečnú školu House of Dance prevádzkuje občianske združenie House of dance, sídlo: Výstavná 8,
949 01 Nitra, ďalej len „ Združenie“ za účelom naplnenia jeho hlavných cieľov, ktorými sú
predovšetkým združovanie tanečníkov a talentovanej mládeže aj z radov znevýhodnených skupín, s
pohybovými predpokladmi pre šport a tanec, s cieľom integrovať šport a rozvíjať ho na území
Slovenskej republiky, ako aj na medzinárodnej úrovni v spolupráci s hnutiami a športovými zväzmi
a vytváranie podmienok pre rozvoj voľno-časových pohybových, kultúrnych a umeleckých aktivít
detí, mládeže a dospelých.

Odborným garantom v tejto oblasti je Ing. Tomáš Surovec, ktorí je zároveň  štatutárnym zástupcom
Združenia.

Článok II
Členstvo

Dočasné členstvo v Združení vzniká vyplnením záväznej online prihlášky v evidenčnom systému
MindBody a následným schválením prihlášky predsedníctvom Združenia. V prípade člena
mladšieho ako 16 rokov vypĺňa online prihlášku jeho zákonný zástupca. Vyplnením záväznej
prihlášky súhlasí dočasný člen (zákonný zástupca) so Všeobecnými podmienkami. Dokument je
zverejnený na webovej stránke Združenia, www.houseofdance.sk (ďalej len „webová stránka“).

Dočasný člen je oprávnený realizovať svoje práva stanovené v II. kapitole bod 5 písm. b) stanov
Združenia po zaplatení prvého členského príspevku podľa článku III (je oprávnený sa zúčastňovať
takých druhov aktivít organizovaných Združením, vrátane takých druhov a počtu kurzov, lekcií a
workshopov, ktoré sa s úhradou takejto výšky zaplateného členského príspevku spájajú). Dočasný
člen môže kedykoľvek dobrovoľne ukončiť svoje členstvo v Združení a to písomnou formou. V
prípade členstva na konkrétne obdobie je dočasné členstvo ukončené uplynutím tohto obdobia
automaticky.

Článok III
Členské príspevky

Platba členského príspevku dočasného člena sa uhrádza za každý kalendárny mesiac trvania členstva
v Združení alebo za konkrétne obdobie počas ktorého sa dočasný člen zúčastňuje aktivít
organizovaných Združením, a to vo výške stanovenej Združením, ak Združenie nerozhodne inak.
Členské príspevky sa neplatia počas trvania školských letných prázdnin v mesiacoch júl a august,
pokiaľ neprebieha výuka.

Výška členského príspevku sa odvíja od obsahu a rozsahu členských práv, ktoré dočasnému členovi
zaplatením príslušného členského príspevku vzniknú, ako aj od ďalších skutočností vopred určených
Združením.

Členský príspevok sa platí vopred priamym vkladom na účet Združenia, bezhotovostným bankovým
prevodom, v hotovosti alebo online cez evidenčný softvér Mindbody a to najneskôr do 20.
kalendárneho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca alebo najneskôr deň pred začiatkom
konkrétneho obdobia, počas ktorého sa dočasný člen zúčastňuje na aktivitách organizovaných



Združením.

Členský príspevok dočasného člena je uhradený riadne a včas ak je v stanovenej výške uhradený
dočasným členom do 20. dňa bežného kalendárneho mesiaca vopred za nasledujúci kalendárny
mesiac alebo najneskôr jeden deň pred začiatkom konkrétneho obdobia účasti dočasného člena na
aktivitách organizovaných Združením. V prípade oneskorenej úhrady je dočasný člen povinný spolu
s úhradou príspevku dočasného člena hradiť zároveň aj poplatok za omeškanie vo výške 5% z
neskorej úhrady príspevku dočasného člena.

V prípade ukončenia dočasného členstva, ktoré je potrebné oznámiť Združeniu písomnou formou má
Združenie nárok na členský príspevok do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo
členstvo ukončené.

Nezaplatením členského príspevku po predchádzajúcej písomnej výzve v dodatočnej lehote 15 dní
dochádza k zániku členstva v Združení, a dočasný člen nie je oprávnený realizovať svoje práva
podľa stanov Združenia t.j. nie je oprávnený sa zúčastňovať takých druhov aktivít organizovaných
Združením, vrátane takých druhov a počtu kurzov, lekcií a workshopov, ktoré sa s úhradou takejto
výšky nezaplateného členského príspevku spájajú.

Stornovať kurz je možné najneskôr do 15 minút od ukončenia prvej lekcie, na ktorú dočasný člen
osobne nastúpil. V tomto prípade sa storno kurzu neúčtuje a poplatok je vrátení v plnej výške.

Združenie si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch:
● zmena tanečnej sály,
● zastúpenie lektora v odôvodnených prípadoch,
● zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách.

V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní e-mailom alebo telefonicky a v prípade zrušenia
hodiny bude poskytnutý náhradný termín. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s
lektorom a členovia budú o náhradnom termíne vopred informovaní.

Združenie si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom účastníkov nižším ako 10 a ponúknuť
účastníkovi možnosť navštevovať niektorý iný kurz. V prípade zrušenia kurzu zo strany Združenia
vzniká účastníkovi nárok na vrátenie zaplatenej sumy za kurz. Po dohode s účastníkom bude táto
suma  vrátená v hotovosti alebo prevedená na jeho účet do 7 pracovných dní.

V prípade, ak po zaplatení členského príspevku v dôsledku úrazu alebo závažného ochorenia,
ktorého liečba presiahne viac ako 28 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, nemôže
člen realizovať svoje členské práva, ktoré mu prináležia (viď bod 4), Združenie je oprávnené
rozhodnúť, že dotknutému členovi bude vrátených 50% zaplateného členského príspevku. V prípade
dočasného členstva na konkrétne obdobie je Združenie oprávnené rozhodnúť sa, že dotknutému
členovi alikvotne predĺži členstvo, aby mohol realizovať svoje členské práva, ktoré mu prináležia
(viď. bod 4) alebo mu vráti alikvotnú časť zaplateného členského.

Združenie môže na základe písomnej žiadosti dočasného člena vo výnimočných prípadoch súhlasiť
s tým, aby zaplatený poplatok bol

● presunutý ako platba do ďalšieho obdobia,
● prevedený na inú osobu na základe potvrdeného splnomocnenia.

Ak dočasný člen požaduje presunutie platby za neabsolvované hodiny kurzu do ďalšieho obdobia



alebo prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu na základe potvrdeného splnomocnenia musí o
presun platby požiadať písomne (e-mailom). K žiadosti o presun platby je potrebné predložiť aspoň
fotokópiu lekárskeho potvrdenia (v prípade presunutia kurzu na inú osobu aj potvrdené
splnomocnenie). Žiadosť bude posúdená a následne bude výsledok oboznámený emailom. Do
ďalšieho obdobia sa po schválení žiadosti poskytovateľom presúva iba kredit v počte hodín, ktoré si
dočasný člen pôvodne predplatil od dátumu doručenia žiadosti Združeniu.

Článok IV
Práva a povinnosti dočasného člena združenia

Dočasnými členmi združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby na základe záväznej online
prihlášky za dočasného člena združenia, ktorá sa podáva predsedníctvu. Dočasné členstvo vzniká
dňom schválenia prihlášky predsedníctvom. Každému dočasnému členovi môže predsedníctvo
vydať  členský preukaz.

Dočasné členstvo zaniká:
● smrťou dočasného člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho podľa príslušných právnych

predpisov u fyzickej osoby,
● vzdaním sa dočasného členstva,
● vylúčením dočasného člena,
● zánikom združenia.

Dočasný člen sa môže svojho členstva v združenie vzdať, je to však povinný bezodkladne písomne
oznámiť predsedníctvu. Dňom doručenia písomného oznámenia predsedníctvu jeho dočasné
členstvo v združení zaniká. V takom prípade dočasný člen nemá nárok na vrátenie zaplateného
mesačného  členského príspevku.

Dočasného člena možno vylúčiť zo združenia najmä z dôvodu
● nezaplatenia členského príspevku po predchádzajúcej písomnej výzve v dodatočnej lehote 15

dní od doručenia takejto výzvy,
● hrubého poškodenia dobrého mena Združenia,
● straty, zničenia alebo poškodenia majetku združenia,
● právoplatného odsúdenia za akýkoľvek úmyselný trestný čin v zmysle Trestného zákona, •

závažného porušenia týchto stanov, iných vnútorných organizačných predpisov združenia
vydaných na základe týchto stanov alebo rozhodnutí orgánov združenia

● porušenia dodržiavania pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti
manipulácii priebehu výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe
vyplývajúcich z medzinárodných právnych predpisov a rozhodnutí, ktoré porušenie sa
považuje za závažné disciplinárne previnenie.

Návrh na vylúčenie dočasného člena môže predložiť ktorýkoľvek riadny člen alebo ktorýkoľvek
člen predsedníctva. O vylúčení dočasného člena rozhoduje predsedníctvo nadpolovičnou väčšinou
hlasov  všetkých členov predsedníctva. Rozhodnutie predsedníctva je konečne a záväzné.

Dočasní členovia združenia sú
1. oprávnení obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
2. povinní platiť členský príspevok dočasného člena riadne a včas
3. oprávnení zúčastňovať sa takých druhov aktivít organizovaných združením, ktoré sa spájajú s

úhradou príslušnej výšky členského príspevku dočasného člena, avšak len po uhradení



príslušnej výšky členského príspevku dočasného člena za kalendárny mesiac v príslušnom
kalendárnom mesiaci,

4. sú oprávnení požívať výhody spojene s členstvom v združení, o ktorých rozhoduje
predsedníctvo,

5. sú oprávnení byť informovaní o činnosti združenia,
6. sú povinní dodržiavať stanovy Združenia, ako aj ostatné vnútorne organizačné predpisy

Združenia a rozhodnutia orgánov združenia,
7. sú povinní pomáhať pri plnení cieľov združenia,
8. sú povinní ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Dočasní členovia sa kedykoľvek môžu rozhodnúť, že sa stanú riadnymi členmi združenia, a to na
základe záväznej prihlášky za riadneho člena Združenia, ktorá sa podáva predsedníctvu.

Výška členského príspevku sa odvíja od obsahu a rozsahu členských práv, ktoré dočasnému členovi
zaplatením príslušného mesačného členského vzniknú, ako aj od ďalších skutočností vopred
určených Združením. Riadnou úhradou príslušnej výšky členského príspevku za kalendárny mesiac
alebo riadnou úhradou členského príspevku na konkrétne obdobie vzniká členovi, okrem iných práv
stanovených v kapitole III bod 5 písm. b) stanov Združenia, aj právo v príslušnom kalendárnom
mesiaci alebo konkrétnom období zúčastňovať sa takých druhov a počtu kurzov, lekcií a
workshopov organizovaných Združením, vrátane takých druhov a počtu kurzov, lekcií a
workshopov, ktoré sa  s úhradou takejto výšky členského príspevku spájajú.

Rozpis kurzov, lekcií, workshopov a eventov Združenia, ako aj podmienky prihlasovania sa na
jednotlivé kurzy, lekcie a workshopy a výška členského príspevku sú zverejnené na webovej stránke
Združenia.

Združenie si vyhradzuje právo na zmenu v rozvrhu kurzov, či už krátkodobú, alebo dlhodobú
(zmena lektora) počas prebiehajúceho kurzu, pričom v takom prípade dočasný člen nie je oprávnený
domáhať sa vrátenia členského príspevku resp. jeho pomernej časti. V prípade neuskutočnenia
plánovaného kurzu z dôvodu vyššej moci, náhleho ochorenia alebo úrazu lektora, bude kurz
nahradený v náhradnom termíne zverejnenom na webovej stránke, pričom dočasní členovia, ktorí
boli na daný  kurz prihlásení, budú taktiež upovedomení o tejto zmene telefonicky alebo e-mailom.

V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane Združenia alebo Spoločnosti bude
dočasnému členovi na jeho žiadosť vrátená alikvotná časť členského príspevku, ktorá zodpovedá
počtu kurzov, ktorých sa dočasný člen nemohol zúčastniť.

Dočasný člen Združenia je oprávnený zúčastniť sa príslušných kurzov, lekcií a workshopov len na
vlastnú zodpovednosť a pod vedením a na základe pokynov príslušného pedagóga.

V prípade, ak kurz, lekcia alebo workshop pripadne na deň, ktorý je štátnym alebo cirkevným
sviatkom, alebo na deň školských prázdnin, dočasný člen nie je oprávnený domáhať sa náhradného
kurzu, lekcie alebo workshopu, ani vrátenia členského príspevku resp. jeho pomernej časti.

V prípade, ak sa dočasný člen nemôže zúčastniť kurzu, lekcie alebo workshopu z dôvodu čerpania
dovolenky v práci, prípadne z akéhokoľvek iného osobného dôvodu alebo choroby, nie je oprávnený
domáhať sa náhradného kurzu, lekcie alebo workshopu, ani vrátenia členského príspevku resp. jeho
pomernej časti.

V prípade, ak sa osoba stane dočasným členom Združenia v priebehu kalendárneho mesiaca, pričom



v tomto kalendárnom mesiaci už prebiehajú príslušné kurzy, o ktoré má dotknutý člen záujem,
nástup na takýto prebiehajúci kurz je možný len po úhrade plnej výšky príslušného mesačného
členského príspevku a po dohode s príslušným pracovníkom Združenia, avšak len v prípade, ak
kurz nie je plne  obsadený.

Článok V
Zabezpečenie bezpečnosti

Združenie zabezpečí, aby sa do kurzu zaraďovali cvičenia a pomôcky, ktoré sú adekvátne veku a
vývinu konkrétnej skupiny detí. Rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že retiazky,
náramky a iné ozdoby sú na kurzoch, lekciách a worshopoch zakázané. Rovnako je zakázané na
kurze konzumovať jedlo a žuť žuvačky. Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa prítomný na kurze,
lekcii alebo workshope nesmie narúšať priebeh daného kurzu, lekcie alebo workshopu. Rodič alebo
zákonný zástupca sa môže zúčastniť aktivít na kurze, lekcii alebo workshope iba po dohode s
lektorom.

Člen má povolenie vstúpiť do sály len za účasti lektora. Združenie neberie žiadnu zodpovednosť za
akékoľvek úrazy spôsobené pri porušení tohto nariadenia.

Článok VI
Vyhotovovanie záznamov

Dočasný člen Združenia berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Združenia
je zakázané vyhotovovať originál zvukového, zvukovo-obrazového, obrazového alebo iného
záznamu výučby tanca alebo tanečného predstavenia, a to bez ohľadu na to, či sa tanečné
predstavenie alebo výučba tanca vykonáva v priestoroch Združenia, alebo iných priestoroch, alebo v
rámci verejných vystúpení účastníkov kurzu alebo lektoriek na spoločenských alebo iných
podujatiach.

Súhlas sa udeľuje formou písomnej zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z. o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších
predpisov (ďalej len „autorský zákon“). V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti účastníkom
kurzu počas kurzu, lekcie alebo workshopu môže príslušný pedagóg kurzu vykázať účastníka kurzu
z tanečného štúdia (priestoru vystúpenia) bez možnosti náhrady prerušeného kurzu, lekcie alebo
workshopu resp. prerušeného predstavenia. V prípade opakovaného porušenia môže Združenie
vylúčiť dočasného člena zo Združenia. Dočasnému členovi v takomto prípade nevzniká nárok na
vrátenie zaplateného členského príspevku. Zároveň každý porušiteľ predmetného ustanovenia
zodpovedá za porušenie práv výkonného umelca v zmysle autorského zákona.

Článok VII
Úrazy a zdravotné komplikácie

V prípade špecifických zdravotných problémov je dočasný člen, ktorý má záujem sa zúčastniť
kurzu, lekcie alebo workshopu, povinný poradiť sa o vhodnosti tanca alebo pohybovej aktivity so
svojím lekárom. Združenie nie je v žiadnom prípade zodpovedné za akékoľvek zdravotné problémy
dočasného člena, ktoré mu vznikli v súvislosti s alebo v dôsledku účasti na kurze, lekcii alebo
workshope.

Článok VIII
Odložené veci



Každý je povinný odkladať si svoje osobné veci len na miestach na to určených, konkrétne v šatni v
uzamykacích skrinkách. Peniaze, mobily a iné cennosti Združenie neodporúča nechávať v
skrinkách, za ich stratu Združenie nezodpovedá.

Článok IX
Vystúpenia

Každý dočasný člen je oprávnený zúčastniť sa na záverečnom vystúpení House of dance, ktoré sa
organizuje 2x ročne, vždy v decembri a v júni kalendárneho roka. Záverečné vystúpenie House of
dance je prezentáciou pokroku a výsledku vzdelávacích procesov Združenia. Združenie zabezpečí
nácvik choreografií, hudbu, priestor, osvetlenie a ozvučenie počas Záverečného vystúpenia House of
dance. Kostýmy sa riešia po dohode s účastníkmi. Združenie je oprávnené vyhotoviť zvukový,
zvukovo-obrazový a/alebo obrazový záznam pre svoje potreby a príp. spätnú väzbu s pedagógmi a
účinkujúcimi. Združenie je oprávnené zvolať raz za pol roka stretnutie svojich dočasných členov za
účelom ich informovania o svojich aktivitách a spätnej väzby od svojich členov. Odsúhlasením
Všeobecných podmienok House of dance potvrdzuje dočasný člen (zákonný zástupca) účasť na
Záverečnom vystúpení House of dance.

Článok X
Záverečné ustanovenia

Dočasným členom Združenia sa môže stať akákoľvek fyzická osoba bez ohľadu na jej rasu, farbu
pleti, národného a etnického pôvodu, náboženstva, pohlavia alebo sexuálnej orientácie, rodinného
stavu a pod.

Vyučovací proces počas kurzov, lekcií a worshopov je v súlade s metodickými pokynmi Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


