občianske združenie elledanse o.z.
adresa: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
IČO: 37 928 929, DIČ: 2022362595
číslo účtu: 2625078245/1100
kontakt: +421 907 895 131, skola@elledanse.sk, www.elledanse.sk

Prihláška
za dočasného člena občianskeho združenia elledanse o.z.
na súťažnú sezónu 1.9.2021 -31.8.2022

Priezvisko:

___________________________

Dátum narodenia:

Meno:

_______________________________

___________________

Adresa trvalého bydliska
Ulica: ______________________________ Mesto: ____________________ PSČ: ________
Krajina:
E-mail:

___________________________ Telefón:

________________________________

___________________________________________________

Podpisom tejto prihlášky sa dobrovoľne prihlasujem za dočasného člena súťažnej skupiny Tanečnej školy
elledanse, pracujúcej pod občianskym združením elledanse o.z., sídlo: Ružová dolina 25, 821 01 Bratislava,
IČO: 37 928 929 (ďalej len „Združenie“).
Vyhlasujem, že som bol(a) oboznámený(á) so stanovami Združenia, súhlasím s nimi a budem dodržiavať
povinnosti dočasného člena Združenia. Dočasné členstvo sa podpisuje vždy znova, na každú súťažnú sezónu a
je platné jednu celú súťažnú sezónu, tj. od 1.9.2021 do 31.8.2022. Podpisom tejto prihlášky sa zaväzujem
platiť pravidelné členské poplatky podľa platného predpisu TŠE pre aktuálnu sezónu a taktiež vyhlasujem, že
poznám svoj zdravotný stav, o ktorého prípadných zmenách budem okamžite informovať pedagóga TŠE a na
kurzoch sa budem riadiť výlučne pokynmi pedagóga. Zároveň podpisom tejto prihlášky vyhlasujem, že som sa
riadne oboznámil s nižšie uvedenými podmienkami Združenia a TŠE.

Vysvetlenie pojmov:
KURZ – ucelený počet lekcií jedného, alebo viacerých štýlov tanca, alebo pohybových aktivít
LEKCIA – výuková jednotka kurzu v trvaní 60, 75 alebo 90 minút
WORKSHOP – tematicky zameraná intenzívna výuka (spravidla 2-3 dni) v danom tanečnom štýle s prizvaným
hosťujúcim pedagógom

PODMIENKY
1) Tanečná škola elledanse – Tanečnú školu elledanse (ďalej ako „TŠE“) prevádzkuje občianske združenie elledanse, oz ,
sídlo: Ružová dolina 25, 821 08 Bratislava, ďale len „ Združenie“ za účelom naplnenia jedného z jeho hlavných cieľov,
ktorým je vytváranie podmienok a možností pre rozvoj tanečného a divadelného umenia, kultúry, kultúrnych
a vzdelávacích aktivít pre širokú verejnosť, so zameraním na deti a mládež, ako aj propagácia tanečného a divadelného
umenia pred širokou verejnosťou. Odborným garantom v tejto oblasti je Mgr. art. Š.Ondrišová Art.D., ktorá je zároveň
štatutárnym zástupcom Združenia a riaditeľkou TŠE.
2) ČLENSTVO – Dočasné členstvo v Združení vzniká podpísaním členskej prihlášky a schválením prihlášky správnou
radou Združenia. Po zaplatení prvého mesačného členského príspevku podľa bodu 3 je dočasný člen oprávnený
realizovať svoje práva stanovené v čl. 7 ods. 2 písm. b) stanov Združenia t.j. je oprávnený sa zúčastňovať takých druhov
aktivít organizovaných Združením, vrátane takých druhov a počtu kurzov, lekcií a workshopov TŠE, ktoré sa s úhradou
takejto výšky zaplateného členského príspevku spájajú. Dočasný člen môže ukončiť svoje členstvo v Združení až po
uplynutí súťažnej sezóny na absolvovanie ktorej sa zaviazal svojím podpisom, výnimkou je vážny zdravotný problém,
doložený originálom potvrdenia od odborného lekára.

3) ČLENSKÉ PRÍSPEVKY – Členské príspevky sa platia vždy za každý kalendárny mesiac trvania členstva v Združení, a to vo
výške stanovenej Združením, ak Združenie nerozhodne inak. Členské príspevky sa platia aj počas trvania školských
letných prázdnin v mesiacoch júl a august v polovičnej výške. Výška členského príspevku sa odvíja od obsahu a rozsahu
členských práv, ktoré dočasnému členovi zaplatením príslušného mesačného členského príspevku vzniknú, ako aj od
ďalších skutočností vopred určených Združením. Členský príspevok sa platí mesačne vopred priamym vkladom na účet
Združenia, bezhotovostným bankovým prevodom alebo v hotovosti, a to najneskôr do 20. kalendárneho dňa
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Pri vklade na účet a pri bezhotovostnom prevode je člen povinný
bezodkladne predložiť kópiu potvrdenia o takomto spôsobe platby alebo zaslať potvrdenie e-mailom.
Nezaplatením členského príspevku v dodatočnej lehote 20 dní po jeho splatnosti nedochádza k zániku členstva
v Združení, avšak dočasný člen nie je oprávnený realizovať svoje práva stanovené v čl. 7 ods. 2 písm. b) stanov Združenia
t.j. nie je oprávnený sa zúčastňovať takých druhov aktivít organizovaných Združením, vrátane takých druhov a počtu
kurzov, lekcií a workshopov TŠE, ktoré sa s úhradou takejto výšky nezaplateného členského príspevku spájajú.
V prípade omeškania člena s úhradou členského príspevku je Združenie oprávnené zaslať dotknutému členovi písomnú
upomienku, pričom v takom prípade je dotknutý člen povinný uhradiť Združeniu paušálne náklady spojené so zaslaním
upomienky vo výške 6,- Eur. V prípade, ak po zaplatení mesačného členského príspevku v dôsledku úrazu alebo
závažného ochorenia, ktorého liečba presiahne viac ako 21 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci,
nemôže člen realizovať svoje členské práva, ktoré mu prináležia (viď bod 4), Združenie je oprávnené rozhodnúť, že
v nasledujúcom kalendárnom mesiaci dotknutý člen je oprávnený realizovať svoje členské práva, ktoré mu prináležia
(viď bod 4), aj bez úhrady mesačného členského príspevku, prípadne môže rozhodnúť, že dotknutému členovi bude
vrátená alikvotná časť zaplateného členského príspevku.
4) OBSAH A ROZSAH PRÁV DOČASNÉHO ČLENA ZDRUŽENIA - 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
vzniká členovi, okrem iných práv stanovených v čl. 7 ods. 2 stanov Združenia, aj právo v príslušnom kalendárnom
mesiaci zúčastňovať sa takých druhov a počtu tanečných tréningov organizovaných Združením, ktoré sa s úhradou
takejto výšky členského príspevku spájajú.
Rozpis tréningov Združenia a TŠE a výška členského príspevku sú zverejnené na webovej stránke www.elledanse.sk
(ďalej ako „webová stránka“). Rozvrh na nasledujúcu súťažnú sezónu 2021/2022 je umiestnený na webovej stránke a na
recepcii TŠE. Združenie, ako aj Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v rozvrhu tréningov TŠE, či už krátkodobú,
alebo dlhodobú (zmena lektora) počas prebiehajúcej súťažnej sezóny, pričom v takom prípade dočasný člen nie je
oprávnený domáhať sa vrátenia členského príspevku resp. jeho pomernej časti. V prípade neuskutočnenia plánovaného
tréningu TŠE z dôvodu vyššej moci, náhleho ochorenia alebo úrazu lektora, bude tréning nahradený v náhradnom
termíne zverejnenom na webovej stránke, pričom dočasní členovia, ktorí sú členmi danej tréningovej skupiny, budú
taktiež upovedomení o tejto zmene telefonicky a/alebo e-mailom.
Dočasný člen Združenia je oprávnený zúčastniť sa príslušných tréningov len na vlastnú zodpovednosť a pod vedením
a na základe pokynov príslušného pedagóga TŠE. V prípade, ak tréning TŠE pripadne na deň, ktorý je štátnym alebo
cirkevným sviatkom, alebo na deň školských prázdnin, dočasný člen nie je oprávnený domáhať sa náhradného tréningu,
ani vrátenia členského príspevku resp. jeho pomernej časti. V prípade, ak sa dočasný člen nemôže zúčastniť tréningu,
z akéhokoľvek osobného dôvodu alebo choroby, nie je oprávnený domáhať sa náhradného tréningu, ani vrátenia
členského príspevku resp. jeho pomernej časti.
V prípade, ak sa osoba stane dočasným členom Združenia v priebehu súťažnej sezóny, nástup je možný len po úhrade
plnej výšky príslušného mesačného členského príspevku a po dohode s príslušným pracovníkom Združenia, avšak len po
úspešnom absolvovaní výberového konkurzu.
5) DETI DO 15 ROKOV – 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 TŠE zakázané. Rovnako je zakázané na kurze konzumovať jedlo a žuť
žuvačky. Rodič alebo zákonný zástupca sa môže zúčastniť tréningu iba po dohode s lektorom.
5) VYHOTOVOVANIE ZÁZNAMOV – Dočasný člen Združenia berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Združenia a Spoločnosti 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 TŠE resp. Združenia, Spoločnosti alebo iných priestoroch, alebo v rámci verejných
vystúpení účastníkov kurzu a/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 tréningu môže príslušný pedagóg tréningu vykázať účastníka tréningu
z tanečného štúdia (priestoru vystúpenia) bez možnosti náhrady prerušeného tréningu 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.
6) ÚRAZY, ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY – V prípade špecifických zdravotných problémov je dočasný člen, ktorý má záujem sa
zúčastniť tréningových aktivít súťažných skupín TŠE, 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 tréningu TŠE.
7) ODLOŽENÉ VECI – Každý je povinný odkladať si svoje osobné veci len na miestach na to určených, konkrétne v šatni
TŠE v uzamykacích skrinkách. Peniaze, mobily a iné cennosti Združenie neodporúča nechávať v skrinkách, za ich stratu
Združenie nezodpovedá.
8) AKADÉMIA, SCHÔDZE – Každý dočasný člen je oprávnený zúčastniť sa na záverečnom vystúpení TŠE, ktoré sa
organizuje 2x ročne, vždy v decembri a v júni kalendárneho roka (ďalej ako „Akadémia“). Akadémia TŠE je prezentáciou
pokroku a výsledku vzdelávacích procesov TŠE. TŠE zabezpečí nácvik choreografií, hudbu, priestor, osvetlenie
a ozvučenie počas Akadémie. Kostýmy sa riešia po dohode s účastníkmi Akadémie. TŠE je oprávnená 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. Svojím podpisom potvrdzuje dočasný člen (zákonný zástupca) účasť na
záverečnej Akadémii a súhlas s vyhotovením zvukového, zvukovo-obrazového a/alebo obrazového záznamu jeho osoby
(člena) počas Akadémie.
9) INÉ – Dočasným členom Združenia a TŠE 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 TŠE je v súlade s metodickými pokynmi Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.

Týmto sa taktiež záväzne prihlasujem na nasledovné aktivity Združenia, pričom v prípade, že sa rozhodnem
v budúcnosti zmeniť typ členstva zo súťažných aktivít na voľnočasové, beriem na vedomie, že táto zmena nemá vplyv
na moje členstvo v združení, avšak som povinný bezodkladne túto skutočnosť (zmenu) oznámiť Združeniu:

SÚŤAŽNÁ SKUPINA

Dátum:

_________________________

_________________________

Podpis:_________________________________

V prípade osoby mladšej ako 15 rokov prihlášku vypĺňa a podpíše zákonný zástupca dieťaťa.
Údaje zákonného zástupcu:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Tel. č.:
E-mail:

OTOČ STRANU –> SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRIHLÁŠKA PRIJATÁ ZDRUŽENÍM DŇA: _______________________________________

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím s poskytnutím osobných údajov občianskemu združeniu elledanse o.z.,
sídlo: Ružová dolina 25, 821 01 Bratislava, IČO: 37 928 929 (ďalej len „Združenie”) v súlade so zákonom č. 18/2018 o
ochrane osobných údajov a nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data
Protection Regulation) a v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z.z.,

na spracovanie mojich osobných údajov uvedených nižšie na nasledovné účely:
a)

spracovanie osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska príp.
poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis) pre vnútornú potrebu Združenia, vrátane
vedenia zoznamu členov (súčasných a bývalých), komunikácie s nimi, organizačného zabezpečenia
zvolávania orgánov Združenia,

b)

spracovanie osobných údajov (meno a priezvisko, emailová adresa) za účelom zasielania informácií
o aktivitách a činnosti Združenia a za účelom propagácie činnosti Združenia na e-mailovú adresu člena.

Zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že:
a)

pred podpisom tohto súhlasu som bol oboznámený/á zo strany Združenia s účelmi spracovania mojich
osobných údajov a zároveň mi boli poskytnuté všetky informácie v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z.z.,
a to v rozsahu zverejnenom na webovej stránke www.elledanse.sk,

b)

všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné,

c)

v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou spôsobenú škodu,

d)

súhlasím so zasielaním informácií o aktivitách a činnosti Združenia na mnou uvedenú e-mailovú adresu,

e)

súhlasím s tým, aby Združenie vyhotovovalo zvukové, zvukovo-obrazové záznamy a obrazové záznamy
týkajúce sa mojej osoby počas kurzov, lekcií a workshopov, vystúpení, tanečnej Akadémie Tanečnej
školy elledanse (ďalej ako „TŠE“), ako aj iných aktivít Združenia a TŠE, a to za účelom interných potrieb
Združenia a TŠE a s nimi spolupracujúcich osôb, vrátane propagácie činnosti Združenia a TŠE a s nimi
spolupracujúcich osôb, pričom súhlasím, aby sa tieto zvukové, zvukovo-obrazové záznamy a obrazové
záznamy týkajúce sa mojej osoby zverejnili na internetovej stránke Združenia www.elledanse.sk,
v priestoroch Združenia a TŠE, ako aj v akýchkoľvek masovokomunikačných prostriedkoch

f)

súhlasím s tým, aby Združenie spracúvalo moje osobné údaje. Tento súhlas platí počas trvania môjho
členstva v Združení, ako aj po jeho uplynutí počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracovania
osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne
automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú
primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu
spracúvania, ktoré sú deklarované formou Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.
Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené. Zároveň svojim
podpisom beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z, a teda
môžem tento súhlas písomne odvolať, ak Združenie bude konať v rozpore s podmienkami uvedenými v
tomto súhlase.

Dátum:

Podpis člena:

___________________________________

Osobné údaje zákonného zástupcu člena Združenia, na ktoré sa vzťahuje vyššie uvedený súhlas, sú: meno
a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis

Dátum:

Podpis zákonného zástupcu:

___________________________________

