Řád mažoretek

1. Mažoretka přijde na lekci nejpozději 5 minut před zahájením, převlékne se a přezuje
do vhodné obuvi (sportovní oblečení,které dovoluje neomezený pohyb,
přezůvky,cvičky). Mažoretka má stažené vlasy, nemá na sobě řetízky, náramky apod.
Mažoretka nemá mít na tréninku žvýkačku, bombon… nosí si dostatek tekutin.
2. Do hodiny a během ní je zakázán vstup jakékoliv jiné osoby. Kromě předem
domluvené ukázky.
3. Mažoretky nevstupují do tělocvičny před začátkem lekce. Instruktorka přebírá
odpovědnost jen na dobu určenou pro danou lekci, před a po této době má plnou
odpovědnost rodič či odpovědná osoba, která dítě přivedla. Během hodiny dodržují
mažoretky pokyny instruktorek, neodcházejí z cvičebního prostoru bez jejich souhlasu.
4. Do hodiny mají vstup pouze řádně přihlášené mažoretky, které mají vyplněnou
přihlášku a zaplacené kurzovné.
5. Kurzovné je nutné zaplatit nejpozději před začátkem 1.lekce! V hotovosti před lekcí
nebo na účet:670100-2207013844/6210 kde musí být kurzovné 2 dny před KURZEM
(KURZOVNÉ 2 DNY PŘED ZAHÁJENÍM KURZU JIŽ NA ÚČTĚ)
Do zprávy pro příjemce prosím napište jméno a příjmení dítěte, název kroužku.
PŘÍKLAD: JANA NOVÁKOVÁ, MAŽORETKY
Hůlku si hradí mažoretky.
Kostým si hradí mažoretky (v případě vystupování).
6. KURZOVNÉ SE PŘI ODHLÁŠENÍ Z KROUŽKU NEVRACÍ
V případě porušování a nedodržování řádu si Krokodýlek vyhrazuje právo vyloučení
dítěte z kurzu bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce.
7. Informace o změnách a akcích se podávají vždy emailem a na tréninku, proto
prosím kontrolujte vaši emailovou poštu ( např. přesunutí tréninku z důvodu
nemoci instruktorky, info o vystoupení atd...). Pokud ke změně dojde až v den konání
lekce, budete informováni smskou.
8. Trénuje se každou středu kromě školních prázdnin a svátků. Lekce trvá 60 minut.
Vaše lekce probíhá každou středu, i když dítě není přítomné. Neabsolvované
tréninky se nenahrazují finančně ani náhradním termínem.
9. V případě nepřítomnosti rodiče mažoretku omluví formou SMS nejpozději do
13.00 hod dne kdy má proběhnout lekce na tel.: + 420 773 125 774 (Uveďte jméno a
příjmení dítěte a název kroužku).

DĚVČATA, KTERÁ SE CHTĚJÍ ÚČASTNIT VYSTOUPENÍ A SOUTĚŽÍ :
VYSTOUPENÍ JSOU MOŽNÁ PRO VŠECHNA DĚVČATA.
DO SOUTĚŽÍ VYBÍRAJÍ DĚVČATA TRENÉRKY PODLE JEJICH
DOVEDNOSTÍ.

Děvčata, která se budou účastnit vystoupení, soutěží :
1. pravidelná účast na tréninku, zkouškách
2. mažoretka si doma procvičuje prvky a sestavu
3. mažoretka dodržuje pokyny a pravidla při vystoupeních
oblečení (kostým se pere v ruce, nikdy ne v pračce!),
česání a doplňky (vyčesané vlasy bez ofiny, dobře posazená čepička do čela, náušnice,
žádné jiné šperky, punčocháče a přes ně bílé kalhotky, domluvenou obuv...apod.)
mažoretka přijde včas.
4. Omluvenky z vystoupení hlaste pokud možno týden před vystoupením, ať se
může sestava upravit bez chybějících děvčat.

5. Vystoupení, soutěže a přehlídky budeme vždy oznamovat s
dostatečným předstihem, proto se prosím snažte na tyto termíny
omlouvat děvčata jen z opravdu závažných důvodů.
Absence i 1 děvčete naruší celou skupinu.
6. Při opakovaném nedodržování/komplikování nácviku skladeb pro vystoupení či
soutěže, bude mažoretka přeřazena k děvčatům, která nevystupují.
Děvčata i rodiče, dodržujte prosím výše uvedené body, napomáhá nám to
k úspěšnému nacvičení skladeb
Do řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Není-li
situace zahrnuta v řádu budou informace dotatečně doplněny.

